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Bij WES in de bib

Onderzoek en Ontwikkeling in West-Vlaanderen,
uitgave van de POM West-Vlaanderen, vindt u ook in de
WES-bibliotheek. Daar de resultaten van het rapport reeds
uitvoerig besproken werden in het artikel van Nele Depestel ‘’Een
staalkaart van Onderzoek & Ontwikkeling in West-Vlaanderen”
geven we graag wat ruimte aan andere waardevolle publicaties
over het thema van dit nummer.

Innoveren doe je zo!

Speurgids ondernemen en innoveren 2013

Praktisch aan de slag met innovatie. Een leer-,
doe- en werkboek met tips en handige tools
uitgewerkt op aparte, zelfs uitneembare,
fiches in de vorm van een Atomaschrift.
Onder de rubriek ‘Hulp’ weet u meteen waar
u terecht kan met vragen over innovatie
in uw bedrijf. Of doe de innovatiescan
op ikinnoveer.be/scan. Op basis van uw
scan, krijgt u per post raad op maat van
uw bedrijf. U kan zich ook laten inspireren
door andere ondernemers. Zij tonen aan dat innovatie gaat van
kleine verbeteringen met groots resultaat tot heel drastische
koerswijzigingen, mogelijk in alle sectoren. Tot slot werden enkele
innovatieboeken samengevat.

Nieuw in deze jaarlijkse uitgave van het
departement Economie, Wetenschap en
Innovatie (EWI) van de Vlaamse overheid is
dat het overzicht van de kredieten niet enkel
beperkt is tot het beleidsdomein EWI. Met
het oog op een duurzame transformatie van
het Vlaams economisch weefsel werden zes
strategische doelstellingen geformuleerd:
hulp aan bedrijven in crisis, meer en sterker
ondernemerschap, meer groene economie,
meer groeiende ondernemingen, meer
innovatieve en kennisintensieve economie
en een sterkere internationalisering van de Vlaamse economie.

Ontdek dit alles ook digitaal op www.ikinnoveer.be
Auteurs: Peter Bertels et al.
Uitgave : Flanders DC, 2013
ISBN 9789081475419

Verder vindt u in deze uitgave diverse analyses van de overheidsinspanningen voor O&O en een kernindicator voor het
innovatiebeleid. De inspanningen worden tevens vergeleken met
die in andere landen.
Redactie : Dietrich Van der Weken et al.
Uitgave: Vlaamse overheid-Departement EWI, 2013
Te downloaden op de site van EWI of
via www.kennisplatformeconomie.be

Flanders outlook 2013: a benchmarking of Flanders
amongst the European regions

Onrechtstreekse federale steunmaatregelen voor
onderzoek en technologische ontwikkeling (O&O)

Waar
positioneert
Vlaanderen
zich
binnen een aantal Europese regio’s (15)
op het vlak van economisch-innovatieve
ontwikkelingen? Dit is het opzet van de
jaarlijkse Flanders outlook.
Het
beeld
van
de
innovatieve
ontwikkelingen in Vlaanderen blijkt
gemengd te zijn. Enerzijds beschikt
Vlaanderen over een hoog opgeleide
bevolking
(3de
plaats
tussen
de
benchmarkregio’s), maar anderzijds is het
levenslang leren nog te weinig ingeburgerd, wat nodig blijft in
een snel ontwikkelde kennismaatschappij. Anno 2011 bedroegen
de Vlaamse O&O-uitgaven 2,4% van het bbp (gewestniveau).
Het belang van de kennisintensieve industrie in de economie in
Vlaanderen is, in vergelijking met de benchmarkregio’s, vrij hoog
(4 de positie in 2011). Het Nieuw Industrieel Beleid wil dit verder
versterken.

In dit verslag, gericht aan de Kamers
van
Volksvertegenwoordigers,
heeft
het Rekenhof de fiscale en parafiscale
steunmaatregelen onderzocht die de
federale overheid gebruikt om onderzoek
en
ontwikkeling
onrechtstreeks
te
stimuleren. Bijzondere aandacht ging
hierbij naar de gedeeltelijke vrijstelling
van bedrijfsvoorheffing voor onderzoekers
en de aftrek van octrooi-inkomsten. Het
Rekenhof stelde vast dat de regelgeving
onduidelijk is waardoor er te veel ruimte
is voor interpretatie en de naleving ervan moeilijk kan worden
gecontroleerd. De regelgeving is onvoldoende omkaderd door een
innovatiebeleid dat aan doelstellingen is gekoppeld, planmatig
wordt uitgevoerd en regelmatig wordt geëvalueerd.

Auteur : Studiedienst van de Vlaamse regering
Uitgave: Vlaamse overheid, 2013
Te downloaden op de site van de Vlaamse overheid of
via www.kennisplatformeconomie.be

36

Uitgave : Rekenhof, 2013
Te downloaden op de site van het Rekenhof of
via www.kennisplatformeconomie.be
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Innovation union scoreboard 2013
De jaarlijkse innovation union scoreboard
biedt een vergelijkbaar overzicht van de
onderzoeks- en innovatieve inspanningen
van de 27 EU-lidstaten, alsook deze van
Kroatië, IJsland, Macedonië, Noorwegen,
Servië, Zwitserland en Turkije, dit gebaseerd
op 24 indicatoren.
De internationale positionering wordt
duidelijk via vier clusters: de ‘innovatieve
leiders’, met Zweden op kop - de
‘innovatieve volgers’, met Nederland,
GH Luxemburg en België in de top drie - de
‘gemiddelde innovators’ en ten slotte de ‘bescheiden innovators’.
Om de twee jaar wordt de innovation union scoreboard aangevuld
met de regional innovation scoreboard.
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DesignX50 n° 4: innovatieve producten uit de regio
Kortrijk
Deze uitgave is een bundeling van 50
producten, innovatief met een hoog
designgehalte, het resultaat van productontwikkeling uit diverse sectoren. De selectie
werd uitgevoerd door een vakkundige
jury onder leiding van topdesigner Stefan
Schöning. Het is een mooie illustratie van het
creatieve vermogen van de regio Kortrijk.

Redactie: An Michiels en Björn Crul
Uitgever : Designregio Kortrijk, 2013, 4e ed. ‘DesignX50’
ISBN 978-90-8160-241-9

Uitgever : European Commission, 2013
ISBN 978-92-79-27583-8
Te downloaden op de site van de EC-DG Enterprise & Industry of
via www.kennisplatformeconomie.be

Regional innovation scoreboard 2012

Regional

Innovation
Scoreboard
2012

Deze tweejaarlijkse uitgave onderzoekt,
voor zover beschikbaar, 12 van de 24
indicatoren getoetst in de innovation
union scoreboard maar dan op regionaal
niveau, meer bepaald op het niveau van de
NUTS 1- en NUTS 2-regio’s van de Europese
Unie, Kroatië, Noorwegen en Zwitserland.
(NUTS is de afkorting voor de Nomenclatuur
van territoriale eenheden voor de statistiek
opgemaakt door Eurostat).

Onze volledige catalogus vindt u op
www.kennisplatformeconomie.be’
Zoeken
via
trefwoorden:
‘Onderzoek en Ontwikkeling’ en
‘Productontwikkeling’ bieden u de
mogelijkheid om ook andere boeken
en artikels over het thema te vinden.

Enterprise
and Industry

Uitgever : European Commission, 2012
IISBN 978-92-79-26308-8
Te downloaden op de site van de EC-DG Enterprise & Industry of
via www.kennisplatformeconomie.be

Ook het lezen waard!

Science, technology and innovation in Europe, 2013 ed.

Gezondheidszorg: meer dan geneeskunde

ISSN 1830-754X
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Pocketbooks

Science, technology
and innovation in Europe
2013 edition

Deze uitgave van Eurostat bestaat uit
drie delen: de investeringen in onderzoek
en ontwikkeling, monitoring van de
kenniswerkers,
HR
in
wetenschap
en technologie. Met als laatste luik:
indicatoren
over
productiviteit
en
concurrentiepositie, dit voor de 27
EU-landen.
Auteur: European Commission
Uitgave: Publications Office of the
European Union, 2013
Reeks: Theme: Science and technology,
Collection: Pocketbooks
ISBN 978-92-79-26922-6

Te downloaden op de site van de EC-DG Enterprise & Industry of
via www.kennisplatformeconomie.be

Geert Messiaen verdedigt met vaste
overtuiging het sociale zekerheidssysteem in
België, ook in het Europa van morgen. Met
dit boek over de rol en uitdagingen van de
ziekenfondsen voltooit hij zijn trilogie over
de gezondheidszorgproblematiek.
De auteur beschouwt de ziekenfondsen
als een hefboom naar een meer
rechtvaardiger samenleving waarin de
patiënt als mens centraal staat. Tevens
moeten de ziekenfondsen zich profileren als
kenniscentra van de ziekte- en invaliditeitsverzekering. Transparantie over de kwaliteit, de prijs en de zorg
dringt zich op. Uitdagingen genoeg in de ziekenfondswereld.

Auteur : Geert Messiaen
Uitgave: Garant, 2013
ISBN 978-90-441-3048-5
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