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Samenvatting 

Het belang van de samenwerking tussen universiteiten en het bedrijfsleven binnen Europa neemt 

toe. Deze samenwerking is een uitstekende bron van innovatie, een drijvende kracht van 

economisch herstel en ontwikkeling richting een kennissamenleving gebleken. Dit is relevant 

binnen de Europese context met een afnemende omvang van publieke financiering voor 

universiteiten, en een bedrijfsleven dat moet blijven innoveren, hoge werkloosheidscijfers en een 

achter blijvendconcurrentievermogen. De samenwerking tussen universiteiten en het 

bedrijfsleven (universiteits-bedrijfs-samenwerking - UBC) is, bij het aangaan van de hiervoor 

genoemde uitdagingen, een prioriteit voor managers in het hoger onderwijs,   het bedrijfsleven, 

als ook voor beleidsmakers binnen de overheid. Echter, het management en de regulering van 

deze samenwerking is zeer complex, de literatuur niet overtuigend, vooringenomen en 

gefragmenteerd. 

In dit proefschrift wordt onderzoek gedaan naar de UBC in Europa vanuit het perspectief van 

de onderwijsinstelling. Daarmee wordt het strategisch inzicht in deze samenwerking versterkt 

door het opstellen van UBC ecosysteem framework. Dit proefschrift verkent, met behulp van een 

evidence-based benadering, alle elementen van het ecosysteem in detail, zoals de uitkomsten 

van UBC, de ondersteunende mechanismen, barrières, stimulatoren, en een aantal factoren die 

de ontwikkeling beïnvloeden. Dit proefschrift draagt bij onderzoekveld van UBC, terwijl ook het 

werk van managers binnen onderwijsinstellingen en  beleidsmakers wordt ondersteund. 

  



 


