TECHNOLOGIETRANSFER EN SPIN-OFFS

“Zoveel mogelijk impact
creëren: daar draait het om”

76

Hoe kunnen we onze onderzoeksexpertise zo vlot mogelijk
laten doorstromen naar de markt? En hoe zorgen we er
tegelijkertijd voor dat we in ons onderzoek zo veel mogelijk inspelen op de noden van die markt? Daar dacht het
Instituut voor Mobiliteit (IMOB) de voorbije jaren
grondig over na. “We bouwden een stevig onderzoeksecosysteem uit om de innovatie-motor nog verder op te
drijven”, vertellen professoren Davy Janssens en Tom Brijs.
IMOB trok de voorbije jaren resoluut
de kaart van valorisatie. Een bewuste
keuze?
D AV Y J A N S S E N S : “ Z e k e r .
Mobiliteitswetenschappen is een
onderzoeksdiscipline die zich hier goed
toe leent. Met onze onderzoeksresultaten kan je snel maatschappelijke en
economische impact creëren. Dat
geeft veel voldoening, en het past
mooi bij de missie van UHasselt als
civic universiteit.”
TOM BRIJS: “Gedeeltelijk is die keuze
natuurlijk ook ingegeven door financiële omstandigheden. De middelen
voor fundamenteel onderzoek zijn
enorm geslonken. Overheden verwachten steeds nadrukkelijker dat universiteiten hun expertise ten dienste

stellen van de maatschappij, en dat
we in onze ontwikkelingstrajecten
nauw samenwerken met bedrijven
en andere organisaties. Onze rol is
in dat verhaal enorm veranderd. Wij
zitten niet langer achter het stuur: het
zijn bedrijven die de richting bepalen waarmee we met ons onderzoek
uitgaan en welke innovatie-opportuniteiten de moeite waard zijn om te
verkennen. Dat is een hele mindshift,
maar het maakt ons academisch
onderzoek zeker niet minder interessant. Integendeel, als je onderzoek
verricht rond een maatschappelijk
relevante issue zoals mobiliteit, werkt
dat zelfs heel motiverend.”
DAVY JANSSENS: “Vroeger gebruikten we onze expertise veel meer voor
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Had je met een verkeersveiligheidsrapport niet hetzelfde kunnen
bereiken?
DAVY JANSSENS: “Onderzoeksrapporten zijn bijzonder zinvol en
nuttig, maar tegelijkertijd zijn die
resultaten heel vergankelijk. Situaties
veranderen aan een recordtempo en
daardoor wordt zo´n studie al snel
achterhaald. Door een tool te ontwikkelen, kunnen we sneller duurzame
resultaten boeken, voor veel gemeentes tegelijkertijd. Onze impact wordt
daardoor groter en het resultaat is
tastbaarder. En door zo verschillende
stakeholders bij het proces te betrekken, creëren we in één beweging ook
draagvlak en engagement bij de brede
bevolking.”

het schrijven van onderzoeksrapporten. We maakten de meest ingenieuze analyses, maar met die resultaten
gebeurde er niet altijd veel op het
terrein. Vandaag kijken we daar heel
anders naar. Wanneer we een nieuw
onderzoek starten, stellen we ons meteen de vraag: waar kan dit toe leiden?
Hoe gaan we die resultaten vertalen
in concrete oplossingen? Als het antwoord op die vraag niet duidelijk is,
beginnen we er zelfs niet meer aan.”

Voor Route2School is dat heel duidelijk. Daarmee spelen jullie heel direct
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in op een maatschappelijk probleem:
verkeersveiligheid bij kinderen.
DAVY JANSSENS: “Die maatschappelijke nood verklaart ook het succes
van de digitale schoolkaarten, de app
en de website. Vier op tien kinderen
die in een verkeersongeval betrokken
raken, zijn op weg van of naar school.
Hoe kunnen we onze schoolverkeersroutes beter maken? En wat kunnen
steden, gemeenten en scholen doen
om die verkeersveiligheid te verbeteren? Daar liggen mensen wakker van.
En op dat terrein kunnen wij met onze
expertise het verschil maken. Met

Route2School begeleidt onze spinoff ABEONA consult meer dan 80
gemeenten. We brengen – via de app
en de website – de schoolroutes in
kaart. Hoe komen de leerlingen naar
school? Welke route nemen zij? En
nog belangrijker: hoe ervaren ze die
route? Welke knelpunten komen ze
onderweg tegen? En welke oplossing
stellen zij voor? Al die input verzamelen we in digitale schoolroutekaarten.
Daarover gaan we in dialoog met de
gemeente. Met Route2School brengen we echt dingen in beweging. Dat
is ongelooflijk fijn.”

Met Route2School focussen jullie
voornamelijk op de Vlaamse markt.
Geldt dat voor al jullie valorisaties?
DAV Y JANSSENS: “We willen
Route2School graag internationaal
uitrollen, maar dat is niet zo evident. Consultancy is een belangrijk
onderdeel van Route2School, en het
is niet eenvoudig om in het buitenland een betrouwbare ervaren
partner te vinden die dat uit handen
kan nemen. In Canada en Vietnam
hebben we nu zo´n partner gevonden. Daar wordt Route2School binnenkort ook gelanceerd.”
TOM BRIJS: “Voor heel wat andere
producten en diensten die we bij
IMOB ontwikkelen, is internatio-

naliseren veel voordehandliggender.
Met onze spin-off DriveSimSolutions (DSS) kijken we bijvoorbeeld
heel uitdrukkelijk naar de buitenlandse markt. De expertise die we in
het rijsimulatoronderzoek opbouwden, laat zich niet door landsgrenzen beperken.
We bouwden rijsimulatoren voor
het revalidatiecentrum van het Universitair Ziekenhuis Leuven, en Universiteit Rome TRE, maar vermarkten onze knowhow even goed in
Lyon (Frankrijk), Qatar, Libanon en
Ethiopië.”

Waarop focust DriveSimSolutions?
TOM BRIJS: “We bouwen rijsimulatiesystemen op maat, en leveren
alle services daarrond. We zorgen
onder meer voor technische ondersteuning, schrijven scenario´s die
gevisualiseerd worden in de simulator en nemen de data-analyse voor
onze rekening. Daarnaast gebruiken we onze eigen systemen ook
voor autofabrikanten die hun nieuwe technologieën willen uittesten
vooraleer ze die in hun nieuwe modellen integreren. Hoe ervaren onze
deelnemers hun prototypes? Waar
moet er nog bijgestuurd worden?
En welke technische snufjes leiden
de aandacht te veel af en brengen de
verkeersveiligheid in het gedrang?
Dat brengen we nauwgezet in kaart
en vertalen we in advies op maat.”

Jullie coördineren ook iDREAMS, het
allereerste Horizon2020-programma
dat door UHasselt gecoördineerd
wordt.
TOM BRIJS: “iDREAMS is een
ontzettend interessant onderzoeksprogramma: zowel op academisch
vlak als op vlak van valorisatie. Europa
beseft dat er op korte tijd heel veel
veranderd is in voertuigtechnologie.

stuur moet overnemen, moet dat
voertuig hem misschien wat sneller attent maken op een potentieel
gevaarlijke verkeerssituatie. In dit
consortium brengen we alle mogelijke data over het voertuig, de wegomgeving en de bestuurder zelf
samen om nieuwe ontwikkelingen
te bedenken die de verkeersveiligheid kunnen verbeteren. Hier

“Binnenkort lanceren we
Route2School ook in Vietnam
en Canada”
Er zijn steeds meer systemen die gedeeltelijk de rijtaak van de bestuurder
overnemen, zoals parkeerassistentie
en cruise control. Op termijn leidt dat
misschien wel tot volledig autonome
voertuigen, maar in tussentijd kan
die schermzone gevaarlijk zijn. Hoe
zorgen we ervoor dat een bestuurder
op elk moment weet welke rijtaak
de wagen precies overneemt, en in
welke omstandigheden? En hoe zorgen we ervoor dat ook het voertuig
weet in welke staat een bestuurder
zich bevindt? Als de chauffeur moe
of gestresseerd is en plots weer het

komt immens veel expertise over
sensortechnologie, big data, hardware en verkeersveiligheidsmodellen
samen. IMOB coördineert het project en focust in haar onderzoeksdeel
op het interventieluik. Wij zoeken
naar manieren om via gamification de
post-trip-interventie te verbeteren
zodat de bestuurder zijn rijgedrag kan
én wil verbeteren.”

Dit soort projecten veronderstelt
een heel andere visie op academisch
onderzoek.
TOM BRIJS: “Dat klopt. Wij moe-

ten vanuit een ondernemende bril
naar ons onderzoek kijken, en dat is
soms een uitdaging. Maar vanuit de
dienst TechTransfer worden we daarin wel heel goed begeleid. Ook onze
IOF-managers spelen een belangrijke
rol in dat verhaal. We hebben echt
een enorme transitie gemaakt op dat
terrein.”
DAV Y JANSSENS: “We zijn en
blijven academici, en zullen nooit
echt ondernemers worden. Dat is ook
de bedoeling niet, maar door vanuit
die nieuwe bril naar ons onderzoek te
kijken, kunnen we onze impact wél
vergroten. We blijven focussen op de
unieke expertise die we bij IMOB in
huis hebben, maar denken beter na
over hoe ons stukje van de puzzel
het best ingeschakeld kan worden
om écht een verschil te maken. Hoe
kunnen we met ons onderzoek zoveel
mogelijk impact creëren: dáár gaat het
vandaag echt om.”
TOM BRIJS: “En het is echt een
continue wisselwerking. Door die
nauwe samenwerkingen met bedrijven voelen we beter wat er leeft op
het terrein, en kunnen we daar ook
in ons ander onderzoek op inspelen.
Dat levert nieuwe inzichten en groeikansen in het kwadraat. Innoveren is
teamwerk. Iedereen speelt zijn eigen
rol, maar samen doen we de motor
draaien.”
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Een warme spin-off community
Sinds 1990 richtte UHasselt 22 spinoffs op. Om die spin-off gemeenschap
samen te brengen, met elkaar en met
ondernemende UHasselt-onderzoekers,
organiseerde de universiteit haar allereerste spin-off event.
“UHasselt meets Spin-offs is een mooie
eerste stap om nieuwe ideeën, inzichten
en contacten met elkaar te delen, en een
hartelijke UHasselt-spin-off-community
te creëren van gelijkgezinden”, aldus rector
Luc De Schepper.

Fibricheck en Cubigo
gooien hoge ogen
In 2019 sierden de successen van twee
UHasselt-spin-offs de krantenkoppen.
Fibricheck sloot een overeenkomst af
met het beursgenoteerde Fitbit, waardoor
de UHasselt-technologie om hartritmestoornissen op te sporen straks geïntegreerd wordt in miljoenen smartwatches.
En Cubigo, het digitale zorgplatform van
Geert Houben, kon twee belangrijke deals
ondertekenen met grote Amerikaanse en
Canadese spelers die de toon zetten in de
seniorenzorg van Noord-Amerika.

Eerste hulp bij spin-off
Hoe maak ik van mijn idee een spin-off?
Waar houd ik best rekening mee in mijn
businessplan? En op welke manier kan de
TechTransferOffice (TTO) van UHasselt mij
helpen? TTO´er Steven Van Hoof schreef
een startergids om ondernemende onderzoekers op weg te helpen.
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Mag opa nog met de auto rijden?
Die vraag wordt steeds vaker aan de huisarts
gesteld. Toch is het voor artsen niet zo evident
om een juiste beslissing te nemen. Dr. Judith
Urlings ontwikkelde, in samenwerking met het
Jessa Ziekenhuis, een nieuwe evaluatiemethode
om sneller en laagdrempeliger de rijgeschiktheid
van ouderen te helpen bepalen.

Ondernemende onderzoekers
O o k h e t vo o rb i j e j a a r z e t t e T TO
UHasselt heel wat initiatieven op touw
om het ondernemerschap van UHasseltonderzoekers naar een hoger niveau te
tillen. Van value propsition-workshops in de
doctoral schools, en dedicated IP-sessies
door TTO-juristen en externe experten,
tot de voorbereiding van een meerdaagse
Science2Business-workshop in samenwerking met Pitch Please: het ondernemerschap van UHasselt-onderzoekers
kreeg in 2019 een boost!
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