


What do
we do?

We empower critical
communication
through technology
• with innovative products & systems
• in an efficient, sustainable

& reliable way
• across four niche markets

TELEVIC



Truly global
company

1000
bright minds

8
hubs worldwide

€150 mio
turnover

+200
fantastic partners

HQ
Belgium

China

Bulgaria

United States

Germany

China

France

UK



SOME REFERENCES
• AZ Delta
• Nato
• Ghana
• UN Geneva
• Via Rail, Canada
• Arts Tandarts examen



INNOVATIE

• ECONOMISCHE COMPETITIVITEIT

• PROBLEEMOPLOSSENDVERMOGEN



Innovatie

• Deirdre McCloskey, Joel Mokyr, et al. … innovism as origin of economic growth:

Q = I(D,B,R) • F(K,sL)

• D = Diginity accorded to innovators
• B = liBerty of innovators
• R = Rent or profit to innovation (I exemplifies innovism, i.e. the innovation function,
• F is the “normal” production (output) function,
• K = capital,
• sL = labor multiplied by an education-and-skill coefficient)



INNOVATIE IS DE WEG VOORUIT



EUROPE

• HORIZON 2020 : 80 BILLION
EURO

• HORIZON EUROPE : 95
BILLION EURO

• THE GREEN DEAL



Budget Gericht Industrieel
Onderzoek

2015

Globaal 567 miljoen euro

Strategische
onderzoekscentra

176 miljoen euro

IMEC 48 miljoen euro

iMinds 27 miljoen euro



NAAR DE TOP 5 VAN KENNIS- EN
INNOVATIEREGIO’S IN 2030

VARIO



Evoluties in Innovatiebeleid

• De eerste generatie van beleid, tijdens de 2e helft van vorige eeuw, was gericht op het
oplossen van ‘marktfalen’, waarbij bedrijven via subsidies en fiscale stimuli werden
aangemoedigd om voldoende te investeren in O&O. Ook de bescherming van intellectueel
eigendom stond centraal. Dit beleid is sterk industrie- en technologiegedreven.

• De tweede generatie innovatiebeleid, vanaf de jaren ’90 van vorige eeuw, stelde ook een
‘systeemfalen’ vast. Daarbij richtte het beleid zich ook op het faciliteren van innovatie-
ecosystemen en publiek-private samenwerking.

• Recent is daar beleid bijgekomen dat uitgaat van de gedachte dat overheden ook moeten
sturen op innovatie om de grote, complexe maatschappelijke uitdagingen van de 21e eeuw
inzake klimaat, energie, mobiliteit, voeding, gezondheid, … aan te gaan en gaat uit  van
een ‘transitiefalen’.

=> transformatief innovatiebeleid gaat samen met de toenemende rol van de overheid



How to boost the value

• The end of “soloism and silos”

• Moving from the “triple helix”
to the Quadruple helix:
CUSTOMERS INCLUDED

• Creating value together:
shared challenges and
benefits





 Tegelijk inzetten op economische groei en

maatschappelijke/technologische uitdagingen

 Niet gericht op sectoren

 Vereist samenwerking: quadruple helix

 5 criteria voor missies:

1) gedurfd, inspirerend, brede maatschappelijke relevantie;

2) doelgericht; doelen zijn meetbaar en tijdgebonden,

3) ambitieus, realistische onderzoeks- en innovatie-acties;

4) cross-disciplinair en cross-actorale innovatie;

5) Stimuleren bottom-up oplossingen

MISSIES GEÏNSPIREERD DOOR MAZZUCATO





Macro-evoluties vanuit mijn perspectief







Versterken de trends elkaar?

• De strijd om geopolitieke dominantie (techno-nationalisme)

• anderzijds de ‘entrepreneurial state’  , die ook eigen valorisatie favoriseert

• en tenslotte geven technologische evoluties de overheden zeer veel nieuwe
controle mogelijkheden, dit gekoppeld aan regulitis



Buy Local :
trend
increasing



• En dan kwam Covid



• Versterkte rol van de overheid :
• Zowel in innovatie
• Als in regulering

Rechtstaat onder druk?



Korte Ketens

European Chips Act



En nu nog
eens :
Oekraine



Quid exporterende bedrijven? Eg Televic

• Certain supply Chains are too complex to reshore

• Meer lokale aanwezigheid

• Niches verder opzoeken en uitdiepen

• Nieuwe exportmarkten, ie Afrika

• Blijven voorlopen op innovatie




