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UNIVERSITAIRE 
BEDRIJFSPARTNER IN 
INNOVATIE EN OPLEIDING

Wil je levenslang leren? Zit je met een 
kennisvraag? Of wil je samenwerken 
met een doctoraatsstudent? UHasselt is 
voor heel wat bedrijven een partner op 
het vlak van onderzoek en innovatie. 

UHasselt stelt al meer dan 
25 jaar haar wetenschap-
pelijke en technologische 
knowhow ter beschikking van 
 bedrijven. Jaarlijks kloppen 
zowel dienstverlenende als 
tech- en  productiebedrijven 
bij de  universiteit aan. “We 
 helpen zowel op korte als 
lange termijn. We werken 
multidisciplinair én heb-
ben goede partnerships met 
andere  kennispartners”, zegt 
Elke  Piessens, directeur van 
 UHasselt Tech Transfer Office. 
“Van een  onderzoeksproject, 
analyse, data-onderzoek 
of vacature tot een  licentie, 
 doctoraat of spin-off. Per onder-
zoeksdomein (zie kader) heb-
ben we een business  developer, 
een rechtstreeks aanspreek-
punt waar je met al je vragen 
terecht kunt. We houden de 
drempel bewust erg laag. Alle 
 soorten  bedrijven - van start-
ups en scale-ups tot  gevestigde 
 waarden -  kunnen een beroep 
op ons doen. Voor heel wat 
opdrachten zijn er tegemoet-
komingen via o.a. VLAIO, 
zoals de kmo-portefeuille.”

Tevreden klanten

Een mooi voorbeeld van 
een samenwerking?  Airdeck 
 Building Concepts maakte 
gebruik van de  flexibele mecca-
no-proefbank van de UHasselt 
om hun  structuurelementen 
zoals betonnen  balken 
te testen. Dankzij 
 geavanceerde   apparatuur 
en  sensoren kon het bouw-
bedrijf  bepalen hoe een 
 constructie-element bezwijkt. 

Levenslang leren

Wil je jezelf of je medewer-
kers bijscholen? Dat kan bij 
de UHasselt via studiedagen, 
korte trajecten en langlopende 
opleidingen. “Academisch, 
praktijkgericht of volledig op 
maat. We vertrekken van een 

academische basis en maken 
een vertaalslag naar de prak-
tijk. Op die manier creëren we 
toegevoegde waarde”, verdui-
delijkt Stefan Coenen, directeur 
van UHasselt School of Expert 
Education. “Voor  verschillende 
grote organisaties hebben we 
langlopende trajecten op het 
vlak van  organisatie, IT en lei-
derschap. We kijken wat er 
nodig is en cocreëren een pro-
gramma op maat van de oplei-
dingsbehoeften. Of men stuurt 
 medewerkers naar onze vaste 
opleidingen in Diepenbeek 
of Hasselt. Zit je zelf met een 
vraag? Stel ze. We bekijken de 
verschillende mogelijkheden 
en koppelen snel terug.” �������

ONDERZOEKSDOMEINEN 

 . Life sciences & health
 . Business & economie
 . Cleantech, land- & tuinbouw
 . Materialen & energie
 . Digital & ICT
 . Bouwinnovatie
 . Data sciences
 . Vrijetijdseconomie & mobiliteit
 . Rechten

UHasselt Tech Transfer Office

Martelarenlaan 42 
3500 Hasselt

T.  011 26 86 12

techtransfer@uhasselt.be 
www.uhasselt.be/techtransfer

UHasselt School of Expert Education
Martelarenlaan 42 
3500 Hasselt

T.  011 26 86 40

SEE@uhasselt.be 
www.uhasselt.be/SEE

Stefan Coenen & Elke Piessens
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