OOST-VLAANDEREN
UITMUNTENDE
KENNISREGIO

DE O&O-BEDRIJVEN
IN OOST-VLAANDEREN

3

Inhoudsopgave

investeren in innovatie

4

Woord vooraf

5

Waarom inzetten op kennis en innovatie?

6

Kenmerken van een kenniseconomie

8

Inleiding 9
Innovatie 

9

Clusters 10
Kennisregio’s 10

De O&O-bedrijven in Oost-Vlaanderen

12

Inleiding 13
Leeftijd en grootte

13

Vestigingsplaats 14
Economisch-financiële gegevens

16

Bedrijfsactiviteiten 18
Samengevat 18

Acties van de POM: inzetten op de sterktepunten

20

Inleiding 21
Clusters versterken

22

Geschikte bedrijventerreinen en incubatiecentra ontwikkelen

26

Professionele en informele kennisnetwerken ondersteunen

28

Branding en marketing 28

4

5

Investeren
in innovatie

woord vooraf

Een kenniseconomie is een bron van welvaart en werkgelegenheid.
Daar zijn de Europese, federale, Vlaamse en provinciale overheden
het over eens. Als uitvoerder van het provinciale beleid wil de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) Oost-Vlaanderen daarom de
kennissectoren in de provincie ondersteunen. Het gaat daarbij om
hightechsectoren als de (industriële) biotechnologie of ICT, maar ook
traditionele sectoren als de sierteelt of de textielindustrie, die even
innovatief kunnen zijn. Het is nooit goed om de beschikbare middelen te versnipperen. Daarom streeft de POM er in de eerste plaats

naar om de bestaande initiatieven te versterken en te verbeteren.
Dat kan bijvoorbeeld door synergie en samenwerkingsplatforms te
creëren, en door de innovatieve kennisclusters in de provincie alle
ruimte te geven om zich te ontwikkelen. Letterlijk, via bedrijventerreinen, en figuurlijk, door zoveel mogelijk drempels weg te werken.
Deze brochure wil een kort inzicht geven in de O&O-bedrijven en
de acties van de POM voor de ontwikkeling van de kennisregio in
Oost-Vlaanderen.

Johan Declerck
algemeen directeur
POM Oost-Vlaanderen
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Gedeputeerde Geert Versnick
voorzitter
POM Oost-Vlaanderen
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Waarom inzetten
op kennis
en innovatie?
De ontwikkeling, de verspreiding en het gebruik van kennis is de
laatste decennia steeds belangrijker geworden in de economie.
De sterkste economische groei wordt gerealiseerd in hoogtechnologische bedrijven en kennisintensieve diensten, zoals opleiding,
communicatie en informatica. Wil onze maatschappij haar competitiviteit en tewerkstelling behouden, dan moet de innovatiekracht van de bedrijven worden verhoogd en is het noodzakelijk
om een kennisgebaseerde economie te ontwikkelen. Zeker in
Vlaanderen, waar de grondstoffen schaars zijn en de productie
met weinig toegevoegde waarde meer en meer verhuist naar
lagelonenlanden.
Een van de speerpunten van de Europese Unie, en daarmee
ook van Vlaanderen, is om Europa de meest kennisintensieve
economie van de wereld te laten zijn. Die doelstelling is in 2000
vastgelegd in de Strategie van Lissabon. De opvolger van de
Strategie van Lissabon werd in 2010 voorgesteld door de Europese commissie. Deze EU 2020-strategie heeft een looptijd van
10 jaar en wil een antwoord bieden op de economische
uitdagingen waar Europa vandaag mee te kampen heeft.
Onderzoek en innovatie helpen om werkgelegenheid, welvaart,
levenskwaliteit en mondiale collectieve voorzieningen te genereren. Zij zorgen voor de nodige wetenschappelijke en technologische doorbraken om de dringende maatschappelijke problemen
aan te pakken. Investeringen in onderzoek en innovatie openen
handelsperspectieven dankzij de ontwikkeling van innoverende
producten en diensten. Hoewel de Europese Unie in talrijke
technologieën wereldleider is, ziet zij de concurrentie door
traditionele concurrenten en opkomende economieën toenemen.
Daarom moet zij haar innovatieprestaties verbeteren. Onderzoek
en innovatie staan dan ook centraal in de Europa 2020-strategie
voor slimme, duurzame en inclusieve groei.
Een van de prioritaire doelstellingen van de strategie is de uitgaven voor O&O tegen 2020 op te trekken tot 3% van het bruto
binnenlands product. Het vlaggenschipinitiatief ‘Innovatie Unie’
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voorziet in een omvattend maatregelenpakket om onze prestaties
op het vlak van onderzoek en innovatie te verbeteren. De voorstellen van de Commissie voor de EU-begroting na 2013 passen
binnen dit beleidskader en laten de ambitie zien om te investeren in de Europese toekomst en ervoor te zorgen dat elke euro
de Europese burgers een maximale meerwaarde oplevert.
Dat er nog steeds een lange weg af te leggen is, blijkt uit de cijfers
van Eurostat. Zo bedroegen de uitgaven op het vlak van O&O in
2012 slechts 2%.
Voor Vlaanderen liggen de cijfers iets dichter bij de 3%-norm. De
investeringen in onderzoek en ontwikkeling stegen zelfs van 2,12%
in 2009 naar 2,4% in 2011. Daarvan wordt 1,64% en 0,76% verwezenlijkt door de private sector en door de publieke sector.
Innovatie wordt door Europa als een breed concept gedefinieerd. Het heeft namelijk niet enkel betrekking op innovatie uit
onderzoek, maar kijkt ook naar zaken zoals innovatieve bedrijfs
modellen, design en het positioneren in de markt. Dit proces
komt tot stand door de creativiteit en diversiteit van de Europese bevolking. Het voordeel van creatieve industrieën is dat
ze enorme mogelijkheden bieden voor nieuwe groei en nieuwe
werkgelegenheid scheppen door innovatie.

9

Kenmerken
van een
kenniseconomie

Inleiding

Inleiding

Innovatie

Innovatie
Clusters
Kennisregio’s

Een kenniseconomie is een samenleving die een significant deel
van haar economische groei uit (technische) kennis haalt. Het
is een economie waarin de productiefactor kennis een steeds
belangrijkere plaats inneemt ten opzichte van de drie traditionele
productiefactoren arbeid, grondstoffen en kapitaal.
De kenniseconomie is dus een economie gebaseerd op de
vorming, de verdeling en het gebruik van kennis en informatie. Het verspreiden en het gebruik van kennis is daarbij even
belangrijk als de creatie. Dikwijls moeten verschillende soorten kennis worden gecombineerd om tot nieuwe producten of
diensten te komen.

Een kenniseconomie draait voor een groot stuk op innovatie:
de succesvolle transformatie van creativiteit en kennis in economische waarde. Een uitvinding wordt pas innovatie als ze kan
worden geproduceerd en vermarkt.
Innovatie hoeft ook niet technologisch te zijn. Ze omvat elke
verandering in denken, producten, processen en organisaties.
Soms is een innovatie bijzonder revolutionair, maar de meeste
innovaties verlopen stapsgewijs.

Open innovatie
Vroeger probeerden bedrijven zoveel mogelijk van de productieen innovatieketen in huis te houden. Vandaag wordt dat steeds
moeilijker. Het aantal technologieën die bedrijven nodig hebben
om te kunnen concurreren op de wereldmarkt, is sterk toegenomen.
Daardoor, en door de steeds grotere technologische specialisatie,
vraagt de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten meer en
meer samenwerking.
Dat heeft geleid tot de ontwikkeling van open innovatiesystemen
waarbij bedrijven kennis en ideeën extern gaan zoeken bij
universiteiten, onderzoeksinstellingen, hoogtechnologische
starters, leveranciers, klanten en andere bedrijven.
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Clusters

Schaalvoordelen
Een cluster is een groep van onderling verbonden bedrijven en
geassocieerde instellingen in een bepaalde sector. Clusters zijn
belangrijk omdat ze tastbare economische voordelen bieden.
• Bedrijven in clusters werken efficiënter, onder meer doordat ze
beter en sneller toegang hebben tot gespecialiseerde activa en
leveranciers dan wanneer ze in een geïsoleerde locatie zitten.
• Bedrijven en onderzoeksinstellingen kunnen een hoger innovatieniveau halen. Knowledge spillover en de nauwe samen
werking met klanten en andere bedrijven creëren meer nieuwe
ideeën en verhogen de druk om te innoveren, terwijl de
clusteromgeving de experimenteerkosten verlaagt.
• Het niveau van bedrijfsvorming is hoger in clusters. Startups
zijn meer afhankelijk van externe leveranciers en partners dan
bestaande bedrijven. Die leveranciers en partners zijn in het
cluster te vinden.
• Innovatieve bedrijven die deel uitmaken van een cluster
verrichten tweemaal meer extern onderzoek, in samenwerking
met andere bedrijven of kennisinstellingen.
Vanwege die schaalvoordelen staat de bevordering en ontwikkeling
van regionale clusters centraal in het Europese beleid voor de economische ontwikkeling. Europa is bijzonder actief op het vlak van
het aantal beleidsmaatregelen en programma’s voor clustering.

Kennisstromen
Het clustermodel geeft geen ruimtelijke, sectorale of groottecriteria.
In de praktijk hebben clusterinitiatieven veelal een nauwe geografische focus waarbij de meeste leden zich bevinden op 1 uur
verplaatsingstijd. De termen clusters, regio’s en kennissteden zijn
intussen onderling verwisselbaar.
Er is een stijgende tendens om clusters uit te leggen in termen van
lokale kennis en collectief leren, waarbij niet-economische factoren aan belang toenemen. Het bestaan van kennisstromen wordt
dikwijls aangehaald als de belangrijkste reden voor het clusteren
van industrieën, waarbij kennisinstellingen dikwijls gezien worden
als dé bron van nieuwe kennis.
Voor de Vlaamse bedrijven blijken die kennisinstellingen relatief
minder belangrijke kennisbronnen bij hun innovatieprojecten.
Interpersoonlijke contacten gebaseerd op wederzijds vertrouwen, zijn echter zeer belangrijk in de creatie en de verwerving van
nieuwe kennis.
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Kennisregio’s

De socio-economische positie van bedrijven of individuen wordt
bepaald door hun kansen en mogelijkheden om deel te nemen
aan kennis- en lerende netwerken. Regio’s worden de kernen
voor kenniscreatie en leren, en worden effectieve lerende regio’s
die functioneren als verzamelplaatsen voor kennis en ideeën
en die hiervoor de onderliggende omgeving en infrastructuur
faciliteren.

Voorwaarden
De volgende voorwaarden zijn kritisch bij het ontstaan en de ontwikkeling van kennisregio’s.
• De aanwezigheid van een grote kennisintensiteit, met excellente kenniscentra, de aanwezigheid van netwerken, een goede
communicatiestructuur en technologietransfer.
• Een gunstige arbeidsmobiliteit en werknemers met een sterke
opleidingsbasis en grote technische basiskennis.
• Een grote interregionale en intercontinentale toegankelijkheid,
met lage kosten voor afstand.
• Een hoge graad van rechtstreekse of onrechtstreekse internationale investeringen.
•	Fysieke ruimte om te ondernemen en een geschikte bedrijfsomgeving op organisatorisch, bestuurlijk, financieel en fiscaal vlak.
• Een hoge vraagzijde en absorptiecapaciteit van de lokale markt
als belangrijke drijfveer voor de ontwikkeling van nieuwe
producten en diensten.

Steden
Kennisintensieve bedrijven hebben de neiging om zich te vestigen
in de nabijheid van steden. Daardoor worden stadsgebieden belangrijke aandrijvers van de kenniseconomie.
De succesfactoren voor kennissteden zijn onder andere:
• een betrouwbaar langetermijnbeleid voor investeerders en
individuen;
• een cultuur van kennis en creatieve activiteiten;
• de actieve betrokkenheid van de burgers bij de economische
ontwikkeling van de stad;
• een visie en sterk leiderschap dat wordt ondersteund door
netwerken en partners;
• een goede woonomgeving, met een overvloed aan plaatsen
en evenementen die gewaardeerd worden door kenniswerkers.

Triple Helix
In de laatste decennia is er meer samenwerking tussen drie
werelden die voordien als zeer apart van elkaar werden beschouwd:
de academische wereld, de industrie en de overheid – ook wel de
drie O’s genoemd: onderzoek, onderneming, overheid. Die vervlechting en samenwerking wordt gesymboliseerd door de Triple Helix:
drie strengen die met elkaar vervlochten zijn en overal verbin
dingen hebben in de verschillende stadia van de kapitalisatie van
kennis.

Om een regio aantrekkelijk te maken en te laten groeien, is
echter een grotere mix van spelers nodig die allen samenwerken.
Dat heeft geleid tot het Penta Helix model waarin de kennis
instellingen, ondernemers en regionale overheden samenwerken
met enthousiaste burgers en non-profitorganisaties. De rol van
de overheid ligt er dan voornamelijk in om de juiste omstandig
heden te voorzien.
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De O&O-Bedrijven
in
Oost-Vlaanderen

Inleiding

Oost-Vlaanderen profileert zich steeds meer als een uitmuntende
kennisregio waar kennis en technologie centraal staan. De basis
voor die kenniseconomie is een dicht net van kwaliteitsvolle
scholen en opleidingen.
Gent telde tijdens het academiejaar 2010-2011 66.714 studenten
hoger onderwijs. Geen enkele andere Belgische stad heeft er meer.
Maar ook de andere Oost-Vlaamse steden bieden een brede waaier
van studierichtingen aan. Dat dichte net van scholen en opleidingen staat borg voor een pool van gekwalificeerde afgestudeerden
in diverse domeinen.

Inleiding
Leeftijd en grootte

De Universiteit Gent investeert fors in de onderzoeksgebieden
waarin ze sterk staat: gen- en biotechnologie, materialen, microelektronica en geneeskunde. Die onderzoeksinspanningen
leveren ook economische resultaten op. Veel starters zijn spin-offondernemingen van de universiteit. Zo ontstaan innovatiegerichte
clusters van kenniscentra en bedrijven die synergieën creëren en
investeringen aantrekken.

Methodologie

Vestigingsplaats
Economisch-financiële gegevens
Bedrijfsactiviteiten
samengevat

Voor de studie werd een O&O-bedrijf als volgt beschouwd als: elk
bedrijf dat permanent aan O&O doet en daarvoor minimum 1 personeelslid (voltijds equivalent) in dienst heeft, en waarvan de
hoofdzetel in Oost-Vlaanderen gelegen is.
In samenwerking met het Expertisecentrum Onderzoek en Ontwikkelingsmonitoring van de Vlaamse Gemeenschap (ECOOM) werd
voor Oost-Vlaanderen een lijst samengesteld met ondernemingen
die aan O&O doen en een maatschappelijke zetel hebben in OostVlaanderen. Deze selectie leverde uiteindelijk 518 bedrijven op. Voor
de financiële analyse van de Oost-Vlaamse O&O-vennootschappen
is samengewerkt met de studiedienst van het Huis van de economie
en een beroep gedaan op gegevens verstrekt door Bureau van Dijk
Electronic Publishing (BvDEP).

Leeftijd en grootte

Mediaan 23 jaar
Innovatie en O&O wordt veelal in verband gebracht met jonge
ondernemingen, maar uit de cijfergegevens voor Oost-Vlaanderen
blijkt dat innovatie zeker niet enkel weggelegd is voor de jongere
bedrijven. Startersbedrijven, waarmee bedrijven van maximum
3 jaar oud bedoeld worden, zijn goed voor 1,4% van de O&O-
bedrijven. Bedrijven met een leeftijd tussen de 4 en 10 jaar oud,
de zogenaamde groeiers, nemen 14 % voor hun rekening. De grote
meerderheid omvat dus bedrijven die ouder zijn dan 10 jaar. De
mediaanwaarde ligt op 23 jaar, terwijl de gemiddelde leeftijd 27 jaar
bedraagt. De O&O-bedrijven in Oost-Vlaanderen zijn dus voor het
overgrote deel mature bedrijven. Zo werd de oudste O&O-onderneming 131 jaar geleden al opgericht.

Meestal kleine bedrijven
Dat O&O belangrijk is voor de werkgelegenheid blijkt meteen al uit
de werkgelegenheidscijfers van de onderzochte ondernemingen.
In totaal werkten in 2010 gemiddeld 52.572 personeelsleden in een
bedrijf waar er ook O&O-activiteiten plaatsvonden. Het gemiddeld
aantal werknemers bedroeg binnen de onderzochte populatie 105.
Deze waarde wordt voor Oost-Vlaanderen echter vertekend door
een aantal bedrijven met een grote tewerkstelling, waardoor de
mediaan een waarheidsgetrouwer beeld schetst. Deze bedroeg in
2010 28 werknemers.
De mediaanwaarde ligt dus aanzienlijk lager dan het gemiddelde
wat erop wijst dat Oost-Vlaanderen maar een paar grote O&Obedrijven heeft, en veel kleinere bedrijven. Logischerwijs zijn het
vooral jonge bedrijven die nog weinig personeelsleden hebben,
en hebben de oudere bedrijven vaak meer personeel in dienst.

O&O, Onderzoek & Ontwikkeling omvat alle creatieve activiteiten die een onderneming op een systematische manier onderneemt
met het oog op:
• kennisuitbreiding of kenniscreatie (onderzoek);
• het gebruik van die kennis om nieuwe toepassingen te ontwikkelen.
O&O genereert altijd nieuwe kennis. Routineonderzoek, scholing en training, het herschrijven van bestaande software of de aankoop van octrooien en licenties vallen niet onder O&O.
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Vestigingsplaats

Goede verspreiding over de provincie

Rondom kennispolen

Deze kaart geeft de concentratie van de O&O-bedrijven weer. De
concentratie rond Gent en de havenzone is groot, maar meteen valt
ook op dat O&O-bedrijven over de ganse provincie gevestigd zijn.
Gent biedt onderdak aan 27% van de O&O-bedrijven. Aalst haalt net
geen 6%, terwijl Deinze, Sint-Niklaas en Oudenaarde schommelen
rond de 4 à 5%.

Centrumsteden met een hogere concentratie aan kennisinstellingen hebben vaak ook een grotere O&O-specialisatie. Dat is ook in
Oost-Vlaanderen het geval. Naast Gent hebben de centrumgemeenten Dendermonde, Wetteren en Oudenaarde een hoger aandeel
O&O-bedrijven dan gemiddeld. Voorts zijn er ook concentraties in
de buurgemeenten van Gent, en in gemeenten als Beveren-Waas en
Kruibeke, in de nabijheid van de Antwerpse haven.

Bedrijventerreinen en O&O-bedrijven,
een geslaagd huwelijk
Het merendeel van de O&O-bedrijven is gevestigd op een bedrijventerrein. Maar liefst 72% onder hen vestigde zich op een van de
vele Oost-Vlaamse bedrijventerreinen. De trend dat O&O-bedrijven
zich op een bedrijventerrein vestigen blijft stijgende. Waren er in
2008 nog 67,5% van de O&O-bedrijven op een bedrijventerrein
gevestigd, dan steeg dit aantal in 2010 verder tot 72%.

Belang van infrastructuur
O&O-bedrijven liggen vooral in gemeenten met een toegankelijke
en bereikbare infrastructuur. Gent vormt een knooppunt tussen
verschillende infrastructuurassen (onder meer autosnelwegen en
spoorweglijnen). Bovendien zijn er ook heel wat kennisinstellingen (universiteit, hogescholen, ...) gehuisvest.

Situering van O&O-bedrijven
16
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Economisch-financiële gegevens

Om een beter zicht te krijgen op de O&O-bedrijven en hun impact
op de Oost-Vlaamse economie in te schatten worden een aantal
financiële ratio’s en absolute waarden bekeken.

Materieel vast actief
Het materieel vast actief (MVA) is een indicator voor alle inves
teringen in terreinen, gebouwen en rollend materieel.
Uit de financiële gegevens blijkt dat 11,5% van het MVA terug te
vinden is bij de O&O-bedrijven, terwijl ze maar 1,3% uitmaken van
alle Oost-Vlaamse bedrijven. De mediaanwaarde bedraagt in absolute cijfers 880.000 euro bij de O&O-populatie ten opzichte van
88.000 euro bij het Oost-Vlaamse mediaanbedrijf.

Immateriële vaste activa
De hoeveelheid aan immateriële vaste activa (IVA) is de indicator
bij uitstek om O&O-inspanningen bij bedrijven te meten. Terwijl
het materieel vast actief een indicator is voor alle investeringen
in terreinen, gebouwen en rollend materieel, worden bij het IVA
de investeringen in onderzoek en ontwikkeling, uitgaven voor
concessies, octrooien en goodwill opgenomen. De mediaan bij de
Oost-Vlaamse O&O-ondernemingen bedroeg in 2010 76.000 euro
tegenover 12.000 euro die de Oost-Vlaamse mediaanonderneming
rapporteerde.
In totaal investeerde de O&O-populatie 592 miljoen euro in
immateriële vaste activa, terwijl dit voor alle Oost-Vlaamse bedrijven 1.410 miljoen euro bedraagt. Concreet betekent dit dat 44,8%
van de O&O-inspanningen in Oost-Vlaanderen door de beschouwde O&O-populatie geleverd worden.

De mediaan O&O vennootschap in Oost-Vlaanderen heeft een ROE
van 9,7% in 2010. Een behoorlijke maatstaf om de nettorendabiliteit
van het door de aandeelhouders ingezette vermogen te beoordelen, zijn de Belgische lineaire overheidsobligaties (OLO’s) op 10
jaar. Het gemiddelde jaarrendement over 2009 bedroeg 3,9%. De
aandeelhouder zal minstens deze risicovrije rente, vermeerderd
met een risicopremie die afhankelijk is van de sector, verwachten.
De totale Oost-Vlaamse populatie doet het iets minder goed met
een ROE van 8,7%.

Hoge arbeidsproductiviteit
De toegevoegde waarde die door een werknemer wordt
gerealiseerd is een indicator voor de arbeidsproductiviteit en de
concurrentiepositie van het bedrijf. Een werknemer in de mediaanonderneming van de O&O-populatie realiseerde in 2010 een
toegevoegde waarde van 83.000 euro per personeelslid. In vergelijking met de totale Oost-Vlaamse populatie zijn dit sterke cijfers,
aangezien de Oost-Vlaamse mediaan in 2010 ongeveer 64.000
euro bedraagt, wat bijna 20.000 euro toegevoegde waarde per
personeelslid minder betekent.

Gezonde financiële basis
De schuldgraad geeft een beeld van de financiële duurzaamheid
van een bedrijf. Zo bedroeg de schuldgraad van de mediaanonderneming in 2010 58%, terwijl een schuldgraad tot 70% door de
meeste analisten als aanvaardbaar wordt b
 eschouwd. Hoe hoger
de schuldgraad komt te liggen, hoe kleiner de financiële veiligheidsmarge van de onderneming. Er kan dus gesteld worden dat
het merendeel van de Oost-Vlaamse O&O-bedrijven een goede
financiële basis heeft.

Nettorendabiliteit van het eigen vermogen
na belastingen
De rendabiliteit heeft betrekking op het vermogen van de
ondernemingen om winst te maken. De nettorendabiliteit van het
eigen vermogen of de return on equity (ROE) is een belangrijke
maatstaf voor de verschaffers van het eigen vermogen, de aandeelhouders, om hun investering te beoordelen.
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Bedrijfsactiviteiten

Bedrijven worden traditioneel ingedeeld in sectoren op basis van
NACE-codes. Uit de studie blijkt dat de O&O-bedrijven in OostVlaanderen tot maar liefst 57 verschillende sectoren behoren. Het
gaat dus niet enkel over hightechsectoren, maar ook over de meer
traditionele sectoren zoals sierteelt, metaal, groothandel en textiel.
Daarnaast heeft Oost-Vlaanderen onder meer sterke bedrijven in de
biotechnologie, prepress, voeding, medische technologie en ICT.

samengevat
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Uit de gegevens blijkt niet alleen de grote verscheidenheid en
de ruime verspreiding binnen Oost-Vlaanderen van de O&O-
bedrijven. De financiële analyse toont ook het economisch belang
aan van deze bedrijven. Ze investeren namelijk een aanzienlijk
bedrag in de Oost-Vlaamse economie en zijn belangrijk voor de
werkgelegenheid. Daarenboven gaat het ook over gezonde ondernemingen die kunnen steunen op een hoge arbeidsproductiviteit.
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De indeling in NACE-codes bood een geschikt referentiekader
in de industriële architectuur van de vorige eeuw. Hoewel het
een beeld kan schetsen over de verscheidenheid aan sectoren,
is het geen aangewezen methodiek om economische clusters
en de nieuwe kenniseconomie in kaart te brengen. Innovatieve
bedrijven maken gebruik van nieuwe technologieën of materialen,
zodat de bindende factor bij clustervorming misschien eerder de
technologie dan de sector is.
Om een beter beeld te krijgen van de bedrijfsactiviteiten van de
O&O-bedrijven zal in de toekomst moeten worden uitgekeken
naar meer aangepaste indelingen op basis van bijvoorbeeld
technologieklassen.
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8,30%
12,93%

Productie van films en video- en televisieprogramma's, maken van
geluidsopnamen en uitgeverijen van muziekopnamen
Programmeren en uitzenden van radio- en televisieprogramma's
Overige persoonlijke diensten
Winning, behandeling en distributie van water
Eet- en drinkgelegenheden
Rechtskundige en boekhoudkundige dienstverlening
Onderwijs
Reparatie van computers en consumentenartikelen
Ondersteunende activiteiten voor verzekeringen en pensioenfondsen
Telecommunicatie
Vervoer te land en vervoer via pijpleidingen
Vervoer over water
Administratieve en ondersteunende activiteiten ten behoeve
van kantoren en overige zakelijke activiteiten
Overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten
Inzameling, verwerking en verwijdering van afval; terugwinning
Reparatie en installatie van machines en apparaten
Diensten in verband met gebouwen; landschapsverzorging
Vervaardiging van dranken
Groot- en detailhandel in en onderhoud en reparatie van
motorvoertuigen en motorfietsen
Opslag en vervoerondersteunende activiteiten
Dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie
Financiële dienstverlening, exclusief verzekeringen en pensioenfondsen
Detailhandel, met uitzondering van de handel in auto's en motorfietsen
Uitgeverijen
Productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht
Drukkerijen, reproductie van opgenomen media
Exploitatie van en handel in onroerend goed
Vervaardiging van andere transportmiddelen
Teelt van eenjarige gewassen
Vervaardiging van meubelen
Vervaardiging van cokes en van geraffineerde aardolieproducten
Vervaardiging van kleding
Vervaardiging en assemblage van motorvoertuigen, aanhangwagens en opleggers
Houtindustrie en vervaardiging van artikelen van hout en van kurk, exclusief
meubelen; vervaardiging van artikelen van riet en van vlechtwerk
Menselijke gezondheidszorg
Vervaardiging van papier en papierwaren
Overige industrie
Vervaardiging van farmaceutische grondstoffen en producten
Vervaardiging van metalen in primaire vorm
Bouw van gebouwen; ontwikkeling van bouwprojecten
Speur- en ontwikkelingswerk op wetenschappelijk gebied
Weg- en waterbouw
Vervaardiging van andere niet-metaalhoudende minerale producten
Vervaardiging van elektrische apparatuur
Reclamewezen en marktonderzoek
Gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
Activiteiten van hoofdkantoren; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer
Vervaardiging van informaticaproducten en van elektronische
en optische producten
Vervaardiging van producten van rubber of kunststof
Architecten en ingenieurs; technische testen en toetsen
Vervaardiging van textiel
Vervaardiging van machines, apparaten en werktuigen, n.e.g.
Vervaardiging van producten van metaal, exclusief machines en apparaten
Vervaardiging van chemische producten
Vervaardiging van voedingsmiddelen
Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's,
computerconsultancy-activiteiten en aanverwante activiteiten
Groothandel en handelsbemiddeling, met uitzondering van
de handel in motorvoertuigen en motorfietsen

100,00%

Activiteiten van O&O-bedrijven op basis van NACE-codes
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Acties van de POM:
inzetten op de
sterktepunten
Inleiding

Inleiding
Clusters versterken
Geschikte bedrijventerreinen en incubatiecentra ontwikkelen
Professionele en informele kennisnetwerken ondersteunen
Branding en marketing
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De acties van de POM kaderen in haar opdracht om de kennissectoren in de provincie te ondersteunen. Het gaat daarbij om hightechsectoren, zoals de (industriële) biotechnologie of ICT, maar ook om
traditionele sectoren als de sierteelt of de textielindustrie, die even
innovatief kunnen zijn.
De acties sluiten aan bij de actiedomeinen van de POM: ruimte
creëren om te ondernemen door de ontwikkeling van bedrijventerreinen en bedrijfsruimtes, bedrijfsversterkende acties en het
bevorderen van de internationalisering van de regio.
Voor de verdere uitbouw van de provincie tot uitmuntende
kennisregio zal de POM zich toespitsen op vier acties.
1. Clusters versterken.
2. Ontwikkelen van geschikte bedrijventerreinen en incubatiecentra.
3. Professionele en informele netwerken ondersteunen.
4. Regiobranding en marketing.
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Incubatordiensten

Clusterstudies

Clusters versterken

FDI activiteiten

Spin-offs

Clusterbewustzijn

Aantrekken bedrijven
Regiomarketing

							

Verspreiding van technologie

Persoonlijke netwerken
Lobbyen voor regularisaties

Innovatie bevorderen
Technologische trends
Nieuwe technologieën

Lobbyen voor infrastructuur

Infrastructuurprojecten

Productieprocessen

Promotie export
75%

Ondersteuning bedrijfsactiviteiten
Marktonderzoek
Gezamenlijke aankopen

Technische opleiding
Managementopleiding

50%
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De POM wil complementair werken met andere instanties, zoals
het Innovatiecentrum Oost-Vlaanderen en Gent BC, en wil zich
concentreren op:
• netwerking door ondersteuning van platforms waar mensen en
bedrijven contacten kunnen onderhouden en kennis uitwisselen;
• clusteruitbreiding door de oprichting van incubatoren, het
aantrekken van nieuwe bedrijven en investeringen, en door OostVlaanderen bekend te maken als een kennisregio waar mensen
en bedrijven de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen;
• de ontwikkeling van de juiste infrastructuur en het verlagen
van administratieve en andere drempels.

Het heeft weinig zin om clustervorming van boven af op te leggen.
Daarom wil de POM levensvatbare innovatieve clusters identificeren en bij hun ontwikkeling ondersteunen. De POM ondersteunt
momenteel twee clusterinitiatieven: Ghent Bio-Energy Valley en
de vzw I-Cleantech. Daarnaast zullen ook andere clusters worden
ondersteund.

Beleidsacties

Lobbyen voor subsidies

Overheden kunnen op zes verschillende gebieden clustervorming
faciliteren: onderzoek & netwerken, clusteruitbreiding, beleidsacties, innovatie en technologie, commerciële samenwerking,
onderwijs en opleiding. Die kunnen worden samengevat in de
figuur hiernaast.

Technische standaardisering
Groei van bedrijven

atie & technologie
Innov

Bedrijvennetwerken
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Cluster Initiatief Target Board
Bron: Sölvell, O. et al. (2003)
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Ghent Bio-Energy Valley

Vzw I-Cleantech

Oost-Vlaanderen is met het biotechcluster rond het onderzoeksinstituut VIB wereldwijd een toonaangevende regio inzake
levenswetenschappen.

Cleantech of “Cleantechnology“ is een verzamelnaam voor duurzame technologische producten, concepten en innovaties.
De term slaat op een diverse reeks producten, diensten en
processen die optimaal gebruikmaken van hernieuwbare
materialen en energiebronnen, en die de productie van afval 
en emissies drastisch verminderen.
De vzw I-Cleantech, opgericht in 2011, wil de verschillende initiatieven rond cleantech verenigen en stoelt hierbij op drie pijlers:
maatschappij en transitie; katalysator voor kennis en onderzoek;
en industriële uitrol van cleantech zowel in Vlaanderen als in
het buitenland. De vzw focust daarbij op de verduurzaming van
thematische domeinen (energie, materialen, mobiliteit,
waterbeheer, …) en heeft als taakstelling:
• de permanente, dynamische mapping van het cleantechlandschap met het oog op samenwerking en synergie;
• de opstart, uitbouw en ondersteuning van vijf Provinciale
Cleantechantennes;
• het begeleiden van Vlaamse KMO’s, bedrijven en (lokale)
overheden naar Vlaamse en vooral Europese cleantechprojecten,
evenals deelname als actor aan Europese projecten;
• de transitieondersteuning en het mee helpen opstarten van de
ontbrekende transitiearena’s in het Vlaamse landschap: energie,
mobiliteit en water;
• de strategische en operationele aansturing van het clean
techonderzoeksprogramma in Vlaanderen.

Ghent Bio-Energy Valley is gegroeid uit de samenwerking tussen
de Universiteit Gent, de Stad Gent, de Haven van Gent, de POM
en tal van industriële bedrijven die nauwe banden hebben met
Gent en actief zijn in productie, distributie, opslag en gebruik van
bio-energie en biogebaseerde producten. Het is een non-profitorganisatie die de ontwikkeling van duurzame bio-energieactiviteiten en de daaruit resulterende economische groei in de regio
van Gent, België ondersteunt.
Ghent Bio-Energy Valley is een toonaangevend initiatief voor de
ontwikkeling van een biogebaseerde economie van de toekomst.
Het promoot de ontwikkeling van de biogebaseerde economie
door middel van nauwe samenwerkingsprogramma’s, gezamenlij
ke initiatieven en de creatie van een synergie tussen de partners
die actief zijn in O&O, structurele maatregelen en beleid, logistiek
en communicatie naar het brede publiek.

De provincie Oost-Vlaanderen wil de Provinciale Cleantech‑
antenne uitbouwen rond het cluster van de bio-economie , waarbij
de POM Oost-Vlaanderen binnen de Provinciale
Cleantechantenne fungeert als aanspreekpunt voor de vzw
I-Cleantech.

Bio Base Europe
Bio Base Europe is het resultaat van een samenwerkingsverband tussen Ghent Bio-Energy Valley en Biopark Terneuzen. Bio Base Europe
omvat het ontwerp, de bouw en het beheer van een pilootinstallatie voor biogebaseerde producten en processen, en de bouw en
onderhoud van een training center. Bio Base Europe is een one-stop-shop voor alle bedrijven die een biogebaseerd product willen
ontwikkelen van bij de basis tot aan het volwaardige product.
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Geschikte bedrijventerreinen
en incubatiecentra ontwikkelen

Kennisintensieve bedrijven stellen specifieke eisen aan een
bedrijfsomgeving. Onder meer de aanwezigheid van onderzoeksinstituten, de mogelijkheid voor personenvervoer en de representativiteit van de gebouwen zijn belangrijker voor kennisbedrijven
dan bijvoorbeeld voor logistieke bedrijven.
De POM wil bedrijventerreinen en incubatiecentra (mee) ontwikkelen die specifiek op kennisbedrijven en –clusters gericht zijn,
zoals:
• het incubatiecentrum iCUBES, dat zich richt tot startende en
groeiende bedrijven die nauw met iMinds willen samenwerken,
en waarvoor aangepaste kantoorruimte en andere faciliteiten ter
beschikking worden gesteld;
• het Incubatie- en Innovatiecentrum Universiteit Gent, dat een
dienstencentrum is voor spin-offs van de Associatie Universiteit
Gent en waar, sinds de oprichting in 1990 tot medio 2013,
121 hoog-technologische bedrijven succesvol zijn opgestart;
• TIO³ of het Textiel Incubatiecentrum in Ronse, dat een subregionaal centrum voor ondernemerschap, opleiding en ontmoeting is
met een sterke focus op textiel en innovatie.

28

Eiland Zwijnaarde
Op het ‘Eiland’ Zwijnaarde, gelegen tussen de Ringvaart, het Scheldekanaal en de oude Schelde-getijdenarm wordt een gemengd
regionaal bedrijventerrein gerealiseerd. Het bedrijventerrein wordt
door de E40 verdeeld in een noordelijk en zuidelijk deel.
Het bedrijventerrein richt zich naar twee onderscheiden soorten
bedrijven met regionale, nationale en/of internationale activiteiten.
De terreinen zijn enerzijds voorbehouden voor gemengde bedrijvigheid (18 ha) in de sectoren transport, logistiek en distributie met
voorrang voor watergebonden activiteiten, en bedrijven die zich
situeren in de kenniseconomie anderzijds (14 ha) terwijl 3 ha wordt
voorzien als flexibele zone.
De eerste bedrijven op het Eiland zullen de deuren kunnen openen
na afwerking van aansluiting met de R4. Dit wordt voorzien in 2014.
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Professionele en informele
kennisnetwerken ondersteunen

Sociale en professionele netwerken en face-to-face contacten zijn
van cruciaal belang voor open innovatie en clustervorming. Kennis en knowhow zijn niet voldoende: ook know who is belangrijk,
zeker omdat innovatie vandaag meestal de inbreng van verschillende competenties en technologieën vereist.
De POM ondersteunt kennisnetwerken waarin de drie constituanten
van de Triple Helix aanwezig zijn: onderzoeksinstellingen, ondernemingen en overheid. Zij bevordert ook de (internationale) samenwerking tussen clusters uit verschillende sectoren, en stimuleert
clustersynergieën.

Branding en marketing

Oost-Vlaanderen beschikt over heel wat troeven om kennisbedrijven en -medewerkers aan te trekken. Naast een uitgebreid
onderwijs- en vormingsaanbod en een belangrijke onderzoeks- en
ontwikkelingscapaciteit is er ook een hoge levenskwaliteit en een
goed ontwikkeld sociaal-economisch netwerk van (inter)professionele organisaties en (semi)overheidsinstellingen, met Gent als
bijzondere aantrekkingspool.
De POM werkt samen met de Vlaamse overheidsdienst Flanders
Investment and Trade (FIT) om die troeven ook in het buitenland
bekend te maken en zo buitenlandse investeringsprojecten aan
te trekken.

Gent BC
Het netwerk voor technologische innovatie Gent Big in Creativity
(Gent BC) werd opgericht door de Universiteit Gent, de stad Gent en
de POM. De vereniging wil een online en real-life netwerk zijn voor
technologische ondernemers, R&D-medewerkers, wetenschappers
en alle anderen die te maken hebben met technologische innovatie. Gent BC biedt de actoren een kanaal aan om evenementen te
organiseren waardoor ze hun publiek nog beter kunnen bereiken
en informeren, en een promotiedienst om hun initiatieven en successen bekend te maken bij een breder publiek in Vlaanderen en
het buitenland.

Innovatiecentrum
Het Innovatiecentrum Oost-Vlaanderen heeft tot doel om de OostVlaamse bedrijven, in het bijzonder KMO’s, te begeleiden bij hun
innovatieprojecten. Dat gebeurt door individuele begeleiding en
door de deelname in een netwerk van externe experts (hogescholen, universiteiten, andere kennisinstellingen en adviesbureaus), en
bedrijven.
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