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Bedrijven op weg helpen  

naar een afzetmarkt

Innovatielab begeleidt kmo’s bij hun innovatieproces

We doen het inzake innovatie vrij goed in België. Maar we 

kampen op een aantal vlakken toch nog met een kenniskloof. 

De innovatieve technieken en de marketingknowhow sijpelen 

maar moeizaam door naar bedrijven. Het Innovatielab van de 

UCLL bracht daar verandering in.

Het Innovatielab van de hogeschool UC Leuven-Limburg 

(UCLL) wil kmo’s op een laagdrempelige manier on-

dersteunen in verschillende niet-technische domeinen: 

marktpositionering, doelgroepenbenadering, uitwerking 

van innovatieve communicatiestrategieën, eventma-

nagement, enz. De formule bestaat erin dat laatstejaars- 

studenten bedrijfsmanagement bedrijven gedurende twaalf 

weken voltijds begeleiden tijdens hun innovatietraject.

Robrecht Van Goolen: “Mensen linken innovatie doorgaans 

onmiddellijk aan technologie, maar innovatie bestaat ook in 

heel wat andere vormen. Je kunt als kmo ook innovatief zijn 

op het vlak van je marketingaanpak, je communicatiestrate-

gie of je doelgroepenbenadering bijvoorbeeld. Daar willen 

we met onze laatstejaarsstudenten een meerwaarde creëren 

voor die bedrijven. Onder begeleiding van ervaren docenten 

analyseren zij de kmo eerst. Aan de hand van die analyse 

stellen ze mogelijke groeistrategieën voor en stellen ze een 

volledig communicatie- of marketingplan op. Op basis daar-

van volgt een actieplan, dat dan wordt uitgewerkt, toege-

past en opgevolgd.”

In het kader van het project Innovatielab, zoals dat werd 

gefaciliteerd met innovatiesubsidies van de provincie 

Vlaams-Brabant, is er samengewerkt met tien bedrijven. 

“Ook daaruit is een hele leercurve en een pak ervaring 

voortgevloeid. Die vragen, verhalen, antwoorden en ervarin-

gen hebben we gebundeld in een inspiratiegids met de tien 

pionierende kmo’s. Bij die eerste tien kmo’s hebben we ook 

mooie resultaten neergezet. Van klantensegmentatie over 

lancering van nieuwe producten of diensten of het aan-

Een internationaal team van studenten staat klaar voor consultancy.
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trekken van een nieuwe groep klanten tot de volledige uit-

werking van een actie- of communicatieplan met website, 

mailings, … Een extra troef daarbij is dat onze laatstejaars 

instaan voor een grondige uitwerking en opvolging, dat ze 

een beroep kunnen doen op creatieve internationale input 

en op de meest recente wetenschappelijke inzichten om de 

kmo’s te adviseren.”

Tot vandaag maakten  al meer dan dertig kmo’s gebruik van 

de service. De docenten, onderzoekers en dienstverleners 

van UCLL, groep Management en Technologie, staan in voor 

de begeleiding en mikken vooral op ‘kleine’ ondernemingen 

die niet de middelen hebben om dure consultants voor in-

novatie in te huren. Ook andere landen namen de formule 

inmiddels over en dat creëert weer nieuwe kansen, want op 

die manier kunnen ook internationaal ideeën worden uitge-

wisseld. Vandaag werkt de UCLL samen met hogescholen 

en universiteiten uit onder andere Letland, Finland, Turkije, 

Frankrijk en de Verenigde Staten. Studenten uit die verschil-

lende kennisinstellingen wisselen ideeën uit en dat zorgt 

voor een mooie meerwaarde voor de deelnemende bedrij-

ven. Ideeën komen zo immers uit verschillende invalshoeken 

en uit verschillende culturele achtergronden.

HANDLEIDING

Op basis van de ervaringen met verschillende kmo’s bracht 

het Innovatielab een gratis handleiding uit voor kmo’s die 

willen innoveren. De hogeschool biedt ook een begeleidings- 

traject aan voor innovatieve marketingstrategieën.

“De handleiding biedt een overzicht van de verschillende 

stappen in het innovatieproces. Het is een heel praktische 

gids geworden, boordevol tips hoe je aan innovatie kunt 

doen binnen jouw kmo. Je vindt er voor elke stap de the-

oretische achtergrond, enkele praktijkvoorbeelden en een 

concrete beschrijving van wat het kan betekenen voor je ei-

gen kmo. De handleiding kun je gratis downloaden op onze 

website www.innovatielab.be. Daar vind je trouwens ook 

heel wat nuttige tips en cases.”

Vandaag biedt UCLL de kmo’s ook betalende modules tegen 

schappelijke prijzen aan via www.kmo-routes.be. Daar kun 

je als kmo kiezen uit acht verschillende modules.

Innovatielab in een oogopslag

 24 maanden

 2014 - 2016 

  118.674 euro waarvan 48.902 euro  
provinciale innovatiesubsidie

  UCLL, Provincie Vlaams-Brabant en Innovatiecentrum 
Vlaams-Brabant

  Robrecht Van Goolen 
innovatielab@ucll.be, +32 (0) 16 375 329 
innovatielab@ucll.be – www.innovatielab.be

Op basis van de ervaringen met 

verschillende kmo’s bracht het Innovatielab 

een gratis handleiding uit voor kmo’s 

die willen innoveren. 


