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Consortium: Universiteit Maastricht, Academisch Ziekenhuis Maastricht, Hogeschool Zuyd, 

Chemelot Campus en LIOF. 

 

Ambitie, Doelstelling en Aanpak 

De ambitie van het valorisatieprogramma is om een nieuwe toekomst voor Zuid-Limburg te creëren 

die gebaseerd is op doorontwikkeling van de kenniseconomie. Die ambitie komt voort uit de 

gezamenlijke opdracht die de kennisinstellingen, overheden en het bedrijfsleven voor zichzelf zien 

in de ontwikkeling van de regio. In die zin sluit dit programma aan bij de ambities van Brainport 

2020 om te gaan behoren tot de Top 3 van Europa en de Top 10 van de Wereld op het gebied van 

innovatie. 

 

Het valorisatieprogramma bouwt voort op reeds lopende projecten en processen, en in het 

verleden opgedane kennis en ervaring. In de regio is reeds het nodige gedaan op het gebied van 

valorisatie, maar het moet en kan beter. De vertaling van kennis naar nieuwe economische 

activiteiten zal naar een hoger plan getild worden. 

 

Het belangrijkste doel is om de output van valorisatie te verhogen. Dit moet gebeuren door het 

opzetten van een infrastructuur die het benutten van kennis op een efficiënte en effectieve wijze 

faciliteert. Deze infrastructuur is nodig om de valorisatie doelstellingen te realiseren van een aantal 

initiatieven die in het recente verleden opgezet zijn, zoals de beide Limburgse campussen. Maar 

ook op andere kennisdomeinen is verbetering noodzakelijk. 

 

De valorisatie infrastructuur wordt gevormd door de basisfaciliteiten die genoemd worden in het 

rapport Waas ‘Van voornemens naar voorsprong: kennis moet circuleren’. Veel van deze faciliteiten 

zijn reeds in meer of mindere mate aanwezig, maar dienen waar nodig uitgebreid, vernieuwd en 

geprofessionaliseerd te worden om tot een op output gerichte valorisatie organisatie te komen. 

 

Hierbij is samenwerking tussen de partners die deze faciliteiten leveren van eminent belang om te 

waarborgen dat middelen optimaal ingezet worden en duplicatie voorkomen wordt. Dit is zowel een 

voorwaarde voor als een meerwaarde van het valorisatieprogramma. 

 

Het consortium wil haar doelstellingen bereiken middels een viertal Actielijnen: 

1. Verbreed en verbeterd ondernemerschapsonderwijs 

2. intensievere kenniscirculatie tussen bedrijven en kennisinstellingen 

3. een professioneel primair valorisatieproces ‘van Idee tot BV’ 

4. exploitatie van de campussen als doorgroeifaciliteiten 

 

Primair verantwoordelijk voor de aansturing van het programma is de Chief Valorisation Officer 

(CVO) die ook het nieuwe Maastricht Valorisation Center leidt. De CVO rapporteert aan de 

Stuurgroep, die gevormd wordt door vertegenwoordigers van de consortiumpartners. 

Neem voor meer informatie contact op met:  

H. Theunissen, CVO, henri.theunissen@biomedbooster.com, tel. 043-3885862. 


