
e-INNOVATION

Tot voor kort was het succes van een 
onderneming verzekerd als het busi-
nessmodel minstens enkele decennia 
standhield. En als ze intussen haar 
producten en diensten bleef innove-
ren, doelgericht inspeelde op de be-
hoeften van de klanten en de effici-
entie en productiviteit bleef 
optimaliseren. Vandaag stelt de ra-
zendsnelle technologische evolutie 
zelfs de meest solide businessmodel-
len op de proef. En veel modellen zijn 
al na enkele jaren achterhaald en 
moeten plaats ruimen voor andere. 
Permanente innovatie – lees digitali-
sering – is dan ook van levensbelang.

D
oor de exponentiële 

digitalisering moeten 

bedrijven sneller 

innoveren. Tegelijk wordt 

diezelfde innovatie gedre ven en 

ondersteund door digitale tech-

nologie en de talrijke mogelijk-

heden die digitalisering creëert.

TROEVEN + FACTOR 

DIGITAAL

Uw onderneming heeft haar 

reputatie, knowhow, kennis 

en competenties opgebouwd. 

Maar waarom die troeven 

niet nog versterken door in te 

spelen op de digitale voor-

uitgang? Een hefboom 

om nieuwe distributiekanalen 

op te zetten, uw basisproduct 

of -dienst uit te breiden met 

aanvullende services en opties 

(abonnementsmodellen, groter 

aanbod en extra onlinevoor-

delen, personalisering van 

producten,…). Kortom, om tal 

van nieuwe functionaliteiten 

te ontwikkelen die kunnen 

helpen om de concurrentie-

positie van uw onderneming 

te versterken of extra markt-

aandeel te verwerven. 

Bedrijven die optimaal gecon-

necteerd zijn met het ‘digital’ 

zijn het best gewapend om de 

nieuwe marktontwikkelingen 

het hoofd te bieden. En zij 

die, wanneer nodig, realtime 

kunnen interageren met de 

juiste instanties, personen en 

kennisbronnen om problemen 

te voorkomen of aan te pakken. 

Digitalisering boost 

innovatiekansen
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M.a.w. het gebruik van communicatieplat-

formen en -tools (tablets, smartphones, 

software) maakt uitwisselingen gemakkelij-

ker, zowel binnen de onderneming als met 

externe actoren. Connectiviteit versterkt de 

innovatiecultuur, stimuleert de creativiteit 

en het delen van ideeën. De innovatieve ont-

wikkeling verloopt immers in een netwerk of 

ecosysteem en minder binnen een beperkt 

(en dus ook meer begrensd) intern team. 

OPEN INNOVATIE BETEKENT 

DAAROM NIET ALLES DELEN

Doorbraakinnovaties zijn (heel) vaak 

onmogelijk te realiseren op basis van de 

beschikbare kennis in de onderneming 

of de R&D-afdeling (gesloten innovatie). 

Door grensoverschrijdende innovatie aan 

te moedigen, waarbij de ‘muren’ 

tussen verschillende organisatiety-

pes, bedrijfstakken en zelfs regio’s 

of landen worden neergehaald, 

wordt de voedingsbodem voor 

nieuwe producten, diensten 

en processen rijker. Dat is het 

principe van open innovatie: processen 

worden opengesteld voor talrijke externe 

stakeholders (onderzoekers, partnerbedrij-

ven, klanten, universiteiten,…) en interne 

actoren (andere dan de R&D-afdeling). 

Anders gezegd, open innovatie verruimt 

de innovatiemogelijkheden aanzienlijk.

Eén ding mag u daarbij niet uit het oog 

verliezen, met name het zakengeheim. 

Open innovatie moet een weldoordacht 

proces zijn waarbij de kennis die binnen 

het netwerk circuleert, niet kan ‘lekken’ 

naar externe derden. Aan het netwerk 

om de intellectuele eigendom van de 

innovaties afdoende te beschermen. 

Idem dito voor alle demarches, kennis en 

ideeën die tot die innovaties leiden. Op die 

manier vallen ze niet in verkeerde handen 

waarmee u de businessvoordelen van de 

eigen onderneming te grabbel gooit. 

OVER DINOSAURUSSEN EN 

EENHOORNS 

Grote ondernemingen hebben vaak het 

gevoel dat hun procedures voor onderzoek 

en innovatie wat zijn vastgeroest, of logger 

en minder flexibel zijn. Samenwerken 

met een jonge onderneming of kmo, die 

per definitie (veel) meer vertrouwd is met 

nieuwe technologie, betekent werken met 

een lichtere, meer horizontale structuur. 

Dat kan de innovatiestroom een nieuwe 

boost geven. Dankzij de samenwerking 

worden projecten soms vanuit een frisse 

invalshoek benaderd, borrelen nieuwe 

ideeën op die vaak steunen op de meest 

geavanceerde technologie, trends en kennis. 

Sommige ondernemingen, zoals EVS 

Broadcast Equipment, gaan daarin heel ver en 

richten intern onafhankelijke teams op die alle 

vrijheid krijgen om innovatieve projecten uit 

te rollen.

En wat is de ‘win’ voor de ‘kleine’ start-up? Door 

met grote ondernemingen samen te werken, 

worden ze meteen geconfronteerd met de 

marktrealiteit. Ze leren hoe ze zich moeten 

structureren, krijgen rechtstreekse feedback en 

hebben toegang tot een groter klantenbestand. 

Dat ze soms spectaculair kunnen groeien, 

bewijzen de ‘unicorns’ 1. Die start-ups worden 

soms op meer dan een miljard dollar gewaar-

deerd. Het gebeurt zelfs dat grote onder-

nemingen uiteindelijk klant van de start-up 

worden, wat uiteraard ook een voordeel is. 

KENT U DE AFTREK VOOR 

INNOVATIE-INKOMSTEN?

België heeft de octrooi-aftrek 

omgevormd tot innovatie-aftrek. 

Zo wordt het toepassingsgebied 

van de maatregel uitgebreid van 

octrooi-inkomsten tot innovatie-

inkomsten uit kwekersrechten, 

weesgeneesmiddelen, data- of 

marktexclusiviteit en auteursrechtelijk 

beschermde informaticaprogramma’s. 

De innovatie-aftrek kan worden 

toegekend vanaf het moment van 

de aanvraag (bv. van het octrooi) 

i.p.v. pas bij de uiteindelijke goed-

keuring. De nieuwe aftrek is ook van 

toepassing op de meerwaarden die 

het intellectuele recht creëert en 

zal fiscaal neutraal zijn bij fusies en 

splitsingen. Voorts werd het aftrek-

percentage opgetrokken tot 85% van 

de netto-inkomsten uit innovatie.

NIEUW! 

AFTREK VOOR UW DIGI-
TALE INVESTERINGEN

Om investeringen in het ‘digitaal’ 

te stimuleren, besliste de fede-

rale regering om de aftrek voor 

eenmalige investeringen uit te 

breiden tot investeringen m.b.t. 

de beveiliging van informatie- en 

communicatietechnologie en digi-

tale betaal- en facturatiesystemen. 

Die fiscale stimulans mikt op kmo’s 

en micro-ondernemingen die in 

digitale uitrusting investeren. 

De investeringsaftrek is een 

fiscaal voordeel waarbij 13,5% 

van het geïnvesteerde bedrag 

in één keer wordt afgetrokken 

van de belastbare winst.

Samenwerken 
met een jonge 
onderneming of 
kmo kan de 
innovatiestroom een 
nieuwe boost geven

1  Het concept ‘Unicorns’ ontstond in de VS, meer bepaald in Silicon Valley. Het zijn namen als Snapchat, Uber, 

Dropbox, Pinterest enz. die het succes van de nieuwe economie belichamen. De uitdrukking werd bedacht 

door de Amerikaanse risicokapitaalspecialiste Aileen Lee. Uit haar onderzoek van 2013 bleek dat minder dan 

0,1% van de ondernemingen waarin risicokapitaalfondsen investeerden, op meer dan 1 miljard dollar werden 

geraamd. In Europa gaat het om bedrijven zoals Zalando (Duitsland), BlaBlaCar (Frankrijk) en Spotify (Zweden). 

VBO REFLECT  |  360° DIGITAAL VOORUIT!


