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Innovation Center for Security (vzw INNOS) 

 

INNOS en haar partners willen in 2020 een Belgisch (inter)nationaal referentiepunt 
zijn inzake open innovatie en integrale veiligheid. 

 
 
 

INNOS heeft als doel een antwoord te bieden op hedendaagse veiligheidsuitdagingen 
 

In onze huidige samenleving blijven de maatschappelijke uitdagingen op het 

veiligheidsdomein talrijk en worden ze steeds complexer. Geen enkele organisatie kan de 

huidige en toekomstige veiligheidsdreigingen alleen oplossen. Daarom verenigt het 

Innovation Center for Security (INNOS) als netwerk overheden, bedrijven en 

kennisinstellingen met als doelstelling antwoorden te formuleren op fundamentele 

veiligheidsuitdagingen op het gebied van nieuwe technologieën, sociale innovatie en 

integrale veiligheid. 
 
INNOS hanteert een triple helix model als rode draad 
 

INNOS werd op 28 juli 2014 als vzw opgericht en neemt een intermediaire rol op in het hart 

van een triple helix model dat is gericht op interactie tussen overheden, bedrijven en 

kennisinstellingen. Op basis van deze interactie brengt INNOS kennis en behoeften op het 

gebied van veiligheid en beveiliging samen en zet INNOS multidisciplinaire kennis- en 

innovatieprojecten op. Op deze wijze combineert INNOS de expertise van elk van haar 

partners en genereert ze voor alle betrokkenen een win-win situatie. Het triple helix model 

vormt de rode draad doorheen INNOS als netwerk. 
 
INNOS stimuleert innovatie, integrale veiligheid en economische ontwikkeling 
 

Afhankelijk van de vooropgestelde probleemstelling worden vanuit een multidisciplinaire 

benadering geïnteresseerde projectpartners samengebracht die een triple-helix model 

weerspiegelen. Op deze manier wordt innovatie op het domein van integrale veiligheid 

gestimuleerd. Vanuit de Raad van Bestuur van INNOS werden volgende thema’s 

geselecteerd voor het eerste werkjaar: 
 

1. Netcentrisch samenwerken voor geïntegreerde veiligheid en incidentbestrijding   
2. Bescherming kritische infrastructuur   
3. Regionale camera toezichtsruimte   
4. Bedrijventerrein voor de toekomst   
5. Informatiedeling binnen de veiligheidsketen  

 

INNOS ontwikkelt projecten die de introductie van innovatieve producten, diensten en 
toepassingen vergemakkelijken. Op deze manier wordt een bijdrage geleverd aan de 
ontwikkeling van kennis én economische ontwikkeling. 
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Als netwerk biedt INNOS individueel, strategisch en structureel lidmaatschap aan 
 

Toegetreden leden (obv. Individueel lidmaatschap, type 3) krijgen toegang tot het triple-helix 

netwerk. Projectpartners (obv. strategisch lidmaatschap, type 2) krijgen toegang tot het 

triple-helix netwerk en projectgroep(en). Structurele partners (obv structureel lidmaatschap, 

type 1) krijgen toegang tot het triple-helix netwerk, projectgroepen en de bestuursorganen 

van INNOS. 
 
Schematisch: 
 
 

Individueel lidmaatschap Strategisch lidmaatschap Structureel lidmaatschap 

Type 3 Type 2 Type 1 

    

  INNOS bestuursorganen  

 Project groep Project groep  

Triple-helix netwerk Triple-helix netwerk Triple-helix netwerk  
    

 
 
 
 
 
 
 

 
 Overheid  Overheid 

 Project 1:  Project 2: 
 Projectpartners  Projectpartners 

Onderzoek Bedrijven Onderzoek Bedrijven 

 Overheid  Overheid 

 Project x:  Project 3: 
 Projectpartners  Projectpartners 

 Bedrijven Onderzoek  
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Wat zijn de financiële implicaties? 

 

Type 3 : Individueel lidmaatschap – toegang triple-helix netwerk 
 
Investment  
Bedrijven: 
-Start-ups: 2.500 € 
 
-Bedrijven < 50 wns : 3.500 € (1ste jr) tot 5.000 € (3de jr) -
Bedrijven => 50 – 99 wns : 5.000 € (1ste jr) tot 10.000 € (3de jr) 
-Bedrijven 100+ wns: 10.000 € (1ste jr) tot 15.000 € (3de jr) 

 

(Semi-)Publieke Sector: 
-Lokaal : 2.500 € 
 
-Centrumsteden-provinciaal: 3.500 € (1ste jr) tot 5.000 € (3de 
jr) -Regionaal: 5.000 € (1ste jr) tot 10.000 € (3de jr)  
-Federaal: 10.000 € (1ste jr) tot 15.000 € (3de jr) 
 
 

 

Type 2 : Strategisch lidmaatschap – toegang triple-helix netwerk en triple-
helix projectgroep 
 
Investment  
Projectfinanciering in samenwerking met triple-helix partners 
 

 

Type 1 : Structureel lidmaatschap – toegang triple-helix netwerk, triple-helix 
projectgroep en bestuursorganen INNOS 
 
Investment  
40.000€ op jaarbasis 
 
 

Indien u nog vragen heeft of als partner wil toetreden tot INNOS contacteer ons dan via: 
 

 Prof. dr. Marleen Easton, Voorzitter Raad van Bestuur Innos,  
marleen.easton@innos- center.be 

 Dr. Arne Dormaels, Senior Onderzoeker,  arne.dormaels@innos-center.be 
 Hans Desmyttere, Dagelijks bestuurder,  hans.desmyttere@innos-center.be 
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