
1

WERKT
ECONOMIE 

 NR.1 NR.12   MAGAZINE VLAAMS-BRABANT 06.2019

BOLLEBOZEN 
GEZOCHT!

In de kijker
Vlaams-Brabantse 
cleantech verovert China
In vuur en vlam voor de 
sociale economie: LSG 
Sky Chefs

Afgiftekantoor Leuven Masspost - P920524
juni-juli-augustus | verschijnt vier keer per jaar. 
 
Retouradres: Provinciehuis Vlaams-Brabant, 
Provincieplein 1, 3010 Leuven

PB- PP
BELGIE(N) - BELGIQUE

bpost

 B31991



2 3

Beste lezer, 

De zomer staat voor de deur. Met z’n allen naar de provinciedomei-
nen! Maar wij laten je natuurlijk niet vertrekken zonder de nodige 
vakantielectuur. Wat lees je in deze Economie Werkt?

Dat China voor onze cleantechbedrijven een interessante markt is. 
Door de sterke economische groei en de toenemende verstedelijking 
moet China zwaar investeren in afvalverwerking, drinkwatervoor-
ziening, waterzuivering, energie- en warmteproductie ... Domeinen 
waarin de expertise van onze bedrijven een verschil kan maken. Onze 
specialisten verkenden het terrein en bereidden een prinselijke missie 
voor die in november zal plaatsvinden. En jouw bedrijf kan deelnemen. 

Sinds eind vorig jaar is het decreet ‘collectief maatwerk’ van kracht. 
De maatwerkbedrijven – voorheen bekend als de sociale en beschut-
te werkplaatsen – bieden werk aan mensen met minder kansen op 
de arbeidsmarkt. Met een delegatie Vlaamse parlementsleden en 
provincieraadsleden bezochten we de enclave van maatwerkbedrijf 
TWI bij LSG Sky Chefs. Een leerrijke ervaring.

Investeren in Zuidoost-Hageland is een goed idee. De gemeenten 
spannen zich in om hun regio bij ondernemers onder de aandacht 
te brengen. De provincie helpt: onze nieuwe medewerker Maikel  
van de Winckel begeleidt bedrijven die zich willen vestigen in het 
zuidoosten van onze provincie.

Noteer 15 oktober met stip in je agenda. Dat is de deadline voor 
de aanvragen voor onze provinciale innovatiesubsidie. Zoals elk jaar 
zijn we op zoek naar projecten waarin bedrijven, kennisinstellingen, 
maatschappelijke actoren en/of overheidsinstellingen een structurele 
samenwerking aangaan met het oog op innovatie.

Verder in dit nummer: een interview met Stefan Dallinger, voorzitter 
van de focusregio Rhein-Neckar, Lieselotte Vlekken start als verant-
woordelijke voor het Provinciaal Overlegplatform Zorgberoepen, en 
een terugblik op Life-on-Chip en op het Cleantech Forum Mobiliteit.

 
 

Veel leesplezier!

Ann Schevenels
Gedeputeerde voor economie
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 Terugblik Cleantech City

 Een nieuwe kracht onderwijs 
en arbeidsmarkt
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In vuur en vlam 
voor de sociale 
economie

Delegatie politici bezoekt 
TWI-enclave bij LSG Sky 
Chefs

Economie Werkt 
sprak met… 

Stefan Dallinger, voorzitter 
van de Vereniging Regio 
Rhein-Neckar, focusregio 
voor Vlaams-Brabant

12
China is een interessante 
en uitdagende markt voor 
onze cleantech bedrijven.
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     IN DE 
KIJKER

NIEUWE KRACHT VOOR 
HET PROVINCIAAL 
OVERLEGPLATFORM 
ZORGBEROEPEN
Lieselotte Vlekken startte als de nieuwe 
bestuurssecretaris onderwijs en arbeids-
markt bij de provincie Vlaams-Brabant. 
Haar voornaamste taak is het Provinciaal 
Overlegplatform Zorgberoepen (POPZ) 
verder vormgeven. Het POPZ? Dat is 
een actie-, leer-, en informatienetwerk 
voor zorgverleners, zorg- en onderwijs-
instellingen en Vlaamse partners met 
regionale inbedding. Samen werken ze 
aan de knelpunten in de zorg- en wel-
zijnssector in onze regio. 

ENKELE VOORBEELDEN VAN BESTAANDE 
ACTIES:

-  Ervaar de thuiszorg: workshops 
waarbij leerkrachten en leerlingen van 
het 6de jaar verzorging ervaren hoe 
het is om als professional in de thuis-
zorg te werken. 

-  Uni-form: dit project ijvert voor  
een uniform evaluatiesysteem voor 
stagiairs in de zorgsector. Zo worden 
er bijvoorbeeld mentoropleidingen 
georganiseerd voor alle stagebegelei-
ders en –mentoren.

-  Regionale zorgbeurzen: om leer-
lingen en werkzoekenden te laten  
proeven van het zorglandschap.

-  Inleefmomenten: tijdens een inleef-
moment kan je uittesten of werken in 
zorg of welzijn écht iets voor jou is. Zie 
www.ikgaervoor.be.

VRAGEN? 
Contacteer Lieselotte Vlekken via  
016 26 79 83 of 
lieselotte.vlekken@vlaamsbrabant.be

CLEANTECH CITY:  
EEN BLIK OP INNOVERENDE MOBILITEIT
Eén dag lang werd het provinciehuis in Leuven omgeto-
verd tot Cleantech City. Het werd een boeiende dag rond  
innovatie in mobiliteit.

In verzamelplaats The Market konden de deelnemers  
exposities bewonderen van onder meer Kurt by Altreo-
nic, WoW en Deel de Zon. Dan was het aan de sprekers.  
Piet Vandendriesche van Deloitte belichtte dat je ook in 
een wereld van salariswagens met een minder grote milieu- 
impact even mobiel kan zijn. Sven Maerivoet van Transport 
& Mobility Leuven bekeek autonome mobiliteit en ‘Mobility 
as a service’ met een positief kritische blik. Spreker Edwin 
Mermans gaf een inkijk in hoe de provincies in Nederland de 
regisseurs zijn voor regionale mobiliteit. Tot slot gaf Bernd  
Kappenstein uitleg over de laatste mobiliteitsprojecten – zo-
als waterstofmobiliteit - in de Metropolregion Rhein-Neckar.

Na een korte vragenronde, was er nog tijd voor vier  
parallelle workshops: laden in een smart grid, duurzame 
mobiliteit, autonome mobiliteit, en ‘mobility as a service’.

Sfeerbeelden en presentaties vind je op  
https://www.smarthubvlaamsbrabant.be/nieuws

Tot in 2021?

KRUISBESTUIVING TUSSEN  
BIOTECHNOLOGIE EN MICRO- EN 
NANOTECHNOLOGIE

Meer dan 140 wetenschappers en 
bedrijfsleiders uit binnen- en buiten-
land namen deel aan de conferentie 
‘Life-On-Chip - The Road from Idea 
to Reality’, op 21 en 22 februari.  
Het was de afsluiter van het 
EFRO-project ‘Internationalisering van 
MedTech, BioTech en RegMed’ dat 
onze bedrijven ondersteunt in hun 
internationalisering.

De deelnemers waren allemaal actief 
in de health/life sciences en micro- 
en nanotechnologie. Ze werken aan  
de gezondheid van morgen met nieu-
we en betere medicijnen, prothe-
ses, technieken en behandelingen, 
steeds vaker op maat van de indivi-
duele patiënt. Meer samenwerking 
kan leiden naar cruciale doorbraken.  

Met een symposium met meer dan 
20 sprekers en een moment van net-
werking en matchmaking, wilde de 
conferentie daartoe bijdragen.

Foto’s van het event zijn terug  
te vinden op  
www.smarthubvlaamsbrabant.be/
nieuws

Een tweede editie volgt begin 
2020. Meer hierover in een volgend  
nummer van Economie Werkt.

CONFERENTIE  
‘LIFE-ON-CHIP – THE ROAD FROM IDEA TO REALITY’

https://www.smarthubvlaamsbrabant.be/nieuws
https://www.smarthubvlaamsbrabant.be/nieuws
https://www.smarthubvlaamsbrabant.be/nieuws
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Het operatiekwartier van de toekomst. Een futuristische  
manier van pakjestransport op Brussels Airport. En jon-
ge technologiebedrijven uit de gezondheidssector die een  
gebouw, kennis en ervaring delen. Dat zijn de drie projecten 
die kunnen rekenen op een provinciale innovatiesubsidie via 
Smart Hub Vlaams-Brabant. Ze werden op 25 maart voor- 
gesteld op een netwerkevent bij UZ Brussel.

GEZOCHT 

BOLLEBOZEN VOOR 
INNOVATIEPROJECT 

De provincie Vlaams-Brabant zoekt 
innovatieve bollebozen die een 
groep innovators op sleeptouw  
willen nemen in een 2 jaar durend 
innovatieproject. De groep komt bij 
voorkeur uit Vlaams-Brabant, pakt 
een Vlaams-Brabantse uitdaging aan, 
werkt het project uit in Vlaams-Bra-
bant en zorgt voor een economische 
return in onze provincie.

De innovatieprojecten spelen zich af 
in één van de hubs van Smart Hub: 
Food, Health, Creativity, Logistics 
of Cleantech of, nog beter, slaan 
bruggen tussen meerdere hubs. De 
provincie ondersteunt dergelijk inno-
vatieve projecten met een subsidie 
van maximum 150.000 euro. Dien 
je voorstel ten laatste op 15 oktober 
digitaal in voor projecten die starten 
tussen eind januari 2020 en eind juni 
2020.

HEB JE EEN PROJECTIDEE? 

Wacht niet tot 15 oktober, maar  
contacteer zo snel mogelijk jouw 
hubmanager of provinciaal  
innovatiemanager Pierre Faché:  
016 26 72 97,  
pierre.fache@vlaamsbrabant.be

    

STEUN VOOR
INNOVATIEVE PROJECTEN

PROJECT 
PHYSICAL INTERNET

Pakjes die zelf verbinding maken met 
het internet en zo bepalen hoe ze de 
logistieke keten zowel economisch 
als ecologisch het efficiëntst door- 
lopen. Dat is Physical Internet.  
Brucargo – het vrachtgebied van 
Brussels Airport – wil hierbij het 
voortouw nemen. Dat doet het door 
de uitdagingen op lange termijn uit 
te tekenen, demonstraties en proef-
projecten op te zetten, en een op-
leidingscyclus met virtual reality of 
augmented reality uit te werken. Dit 
maakt nieuwe technologieën snel 
mogelijk. Dit project is sterk gelinkt 
met de bestaande toepassingen Bru 
Cloud data- en app-platform.

PROJECT 
OPERATING ROOM  
FUTURE PROOF

In een operatiekwartier van een  
ziekenhuis worden steeds nieuwe 
toestellen geplaatst. Daardoor wordt 
de interactie tussen deze toestel-
len - zoals beeldvormingstoestellen, 
beeldschermen, virtual reality … - 
steeds complexer. Het project ‘Ope-
rating Room Future Proof’ werkt in 
het Green Energy Park in Zellik aan 
een virtuele operatiezaal waar al 
deze nieuwe elementen zo optimaal 
mogelijk worden ingezet. Zo kan 
er op een realistische, flexibele en 
duurzame manier onderzoek wor-
den gedaan naar de relatie tussen de 
ingreep en de hygiënische eisen, de 
ventilatie en postoperatieve wond- 
infecties. Nieuwe medische techno-
logieën kunnen er worden onder-
zocht, ontwikkeld en gevalideerd.
Deze proeftuinen staan open voor 
jongeren om hen warm te maken 
voor de innovaties. Medisch en tech-
nisch personeel kan er zich (her)scho- 
len in de innovatieve technologie van 
een smart operating room.

Drie jonge Leuvense technologie- 
bedrijven die actief zijn in de gezond-
heidszorg delen een bedrijfspand 
in Haasrode. Het gaat om Virovet  
(dierenvaccins), Soundtalks (stress-
metingen via geluid bij dieren) en 
Antleron (regeneratieve geneeskun-
de). Het is een open en innovatief  
samenwerkingsmodel waar veel 
meer interactie en speelruimte is 
dan in bestaande incubatoren. De  
bedrijven ontwikkelen en maken niet 
alleen samen producten, ze organi-
seren ook multidisciplinaire stages 
en ze vermarkten hun kennis op een 
innovatieve manier.

https://www.smarthubvlaamsbrabant.be/
innovatie

PROJECT 
BIOHUB

https://www.smarthubvlaamsbrabant.be/innovatie
https://www.smarthubvlaamsbrabant.be/innovatie
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De verkennende I²PCC-cleantechmis-
sie heeft haar effect niet gemist:  
enthousiaste Chinese delegaties 
staan in de rij voor een bezoek aan 
Vlaanderen. Misschien ook aan jouw 
bedrijf? Of wil je mee op missie naar 
één of meerdere partnerregio’s in 
China?

Heeft jouw bedrijf een effectieve en 
kostefficiënte oplossing voor lucht-, 
water- of bodemvervuiling, afval- 
verwerking, energie of mobiliteit? 
Aarzel dan zeker niet om contact op 
te nemen met I²PCC. 

WAAG JE DE SPRONG?

I²PCC ziet twee mogelijkheden 
tot samenwerking:

•   Jouw bedrijf stapt mee in het 
project, je bouwt samen met ons 
contacten uit en zoekt business- 
opportuniteiten.

•   Jouw bedrijf springt liever samen 
met andere bedrijven en je vormt 
samen een mooi ecosysteem rond 
een bepaalde uitdaging. Ieder legt 

een deel van de puzzel en één 
bedrijf neemt de lead. Wij leiden 
je naar geïnteresseerde bedrijven.

Uitdagingen waar Vlaamse bedrij-
ven het verschil kunnen maken:

•   Procestechnologie die leidt tot 
zero emissie productie.

•   Vermindering of behandeling van 
luchtemissies van allerhande sites.

•   Luchtbehandeling in gebouwen 
(verbetering van luchtkwaliteit van 
ruimtes in nieuwe en bestaande 
gebouwen).

•   Vermindering of behandeling 
van water van industriële sites 
(chemie, farma, stortplaatsen, 
steenkoolmijnen ...).

•   Vermindering of behandeling  
van slib uit waterzuivering of  
processen van chemie, farma ...

•   Economische sanering (bioreme- 
diatie) van bodems die vervuild 
zijn door zware metalen, olie, 
PAK’s, cyanides, organische  
poluenten, pesticiden ...

•   Afvalverwerking: van sortering  
en recyclage tot verwerking.

•   Waterstoftechnologie: van  
groene productie, opslag,  
transport, powergeneration,  
tot toepassingen in mobiliteit, 
logistiek, chemie en zo meer.

•   Energie-efficiëntie in al haar  
facetten.

•   Smart grid en opslagtoepassingen.

•   Second-life toepassingen en  
recyclage van lithiumbatterijen 
van elektrische mobiliteit.

Lees meer over I²PCC: 

https://www.smarthubvlaamsbra-
bant.be/projecten/i2pcc

Contactpersonen:
Pierre Faché 
016 26 72 97 
pierre.fache@vlaamsbrabant.be

Geert Regelbrugge 
016 26 72 41 
geert.regelbrugge@vlaamsbrabant.be

I²PCC

Om Vlaamse bedrijven met Chinese partners  
in contact te brengen, startten vier Vlaamse  
provincies – Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen en 
Vlaams-Brabant – het project I²PCC: het Interprovin-
ciaal Internationaliseringsproject China Cleantech.  
De banden met hun Chinese zustersteden helpen  
daarbij. Vlaams-Brabant verzustert al sinds 2011 met  
de innovatieve miljoenenstad Chengdu. Kostbare 
contacten die leiden tot uitwisseling, samenwer-
kingsprojecten en terreinbezoeken.

De vier deelnemende provincies 
hebben al jarenlang zusterbanden 
met innovatieve Chinese focus- 
regio’s als Shaanxi, Chonqing, 
Guangdong, Hebei en - zoals 
Vlaams-Brabant - Chengdu. In zo’n 
vruchtbare voedingsbodem is het 
I²PCC-project in de beste omstan-
digheden kunnen starten. Het voor-
naamste doel van het project? Onze 
Vlaamse cleantech kmo’s helpen om 
hun actieterrein uit te breiden naar 
het Verre Oosten. Een beetje hulp 
en kennis kunnen ze er best gebrui-
ken want China staat voor grote  
uitdagingen inzake leefmilieu.

GROTE UITDAGINGEN

De lucht- water- en bodemvervuiling 
is er groot. De tijdsgeest benadert 
die van onze jaren ’80: ze gaan voor-
al nog voor een end-of-pipe aanpak 
waarbij een oplossing wordt gezocht 
zonder dat er aan preventie wordt 
gedacht. Hetzelfde geldt voor afval, 
waar sorteren, recycleren, preven-
tie en hergebruik nog in de kinder-
schoenen staan. 

Wat windenergie en elektrische  
mobiliteit betreft, kan China wel 
mooie resultaten voorleggen. Maar 
het land staat ook daar voor uit- 
dagingen zoals een slim en voldoen-
de uitgebouwd grid voor het vervoer 
van al die energie, en de stockage en 
de recyclage van de eerste generatie 
lithiumbatterijen.

VEERTIG JAAR ERVARING

Het is dus duidelijk: cleantech is big 
business in China. Net zoals in de 

VLAAMS-BRABANTSE CLEANTECH  
HELPT BIJ CHINESE UITDAGINGEN

jaren ’80 en ’90 hier in Vlaanderen, 
verschijnen er met de regelmaat 
van de klok nieuwe wetten en re-
gels. De ervaring die onze Vlaamse 
kmo’s de jongste veertig jaar hebben 
kunnen opbouwen, komt daarbij 
te pas. Onze partnerregio’s zoeken 
immers geen innovaties die hun nut 
nog niet bewezen hebben. Ze kijken 
wel pragmatisch uit naar kosteffi- 
ciënte en schaalbare oplossingen. En 
natuurlijk zoeken ze ook toekomst- 
gerichte oplossingen om hun steden 
en industrie duurzamer te maken. 

Het I²PCC-project werd er dan ook 
met open armen ontvangen. 

OP VERKENNENDE MISSIE

Experten van de vier Vlaamse part-
nerprovincies en Vlaamse clean-
tech-ambassadeurs hebben afgelo-
pen voorjaar de verschillende Chinese 
partnerregio’s bezocht. De verken-
nende missie was een heuse mara-
thon van seminaries en business deve-
lopment meetings. De bezoeken aan 

verschillende geïntegreerde bedrijven 
in afval/waterbeheer, emissiecontrole 
en farma maakten de Chinese vra-
gen tastbaarder, en de Q&A-sessies  
bevestigden de interesse in onze  
bedrijven. Daardoor heeft I²PCC een 
beeld van de Chinese noden en de 
concrete antwoorden die onze bedrij-
ven kunnen bieden. 

I²PCC werkt samen met Cleantech Flan-
ders en Flanders Investment & Trade. Het 
project ontvangt financiële steun van het  
Europees Fonds voor Regionale Ontwikke-
ling (EFRO).

GEZOCHT: CLEANTECHBEDRIJVEN MET EEN FRISSE BLIK OP CHINA 

https://www.smarthubvlaamsbrabant.be/projecten/i2pcc
https://www.smarthubvlaamsbrabant.be/projecten/i2pcc
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IN VUUR EN 
VLAM VOOR 
DE SOCIALE 
ECONOMIE 
VUURWERK(T)
Talent zoeken, dat is nu net de sterk-
te van de sociale economie. Die legt 
de minder of meer verborgen kwa-
liteiten van mensen bloot en zoekt 
naar de perfecte match tussen de 
werkzoekende en de (speciaal op 
maat gecreëerde) job. Vaak werkt de 
sociale economie volgens de ‘vuur-
werktmethodiek’ of de ‘apprecia-
tive inquiry’ waarbij ze op zoek gaat 
‘het vuur’ en wat de persoon kracht 
geeft. Maatwerk dus. Het zijn dan 
ook ‘maatwerkbedrijven’.

Neem bijvoorbeeld het repetitieve 
werk in sommige beschutte werk-
plaatsen. Dat is niet weggelegd voor 

iedereen, maar sommige mensen 
met een beperking geeft het net rust 
om elke dag vaste taken uit te oefe-
nen. Een doelgroepmedewerker van 
een beschutte werkplaats werkt vaak 
zelfs sneller dan een collega zonder 
beperking. Dat moest de toen nog 
onbesproken Bart De Pauw tot scha 
en schande ondervinden toen hij 
voor het VRT-programma Volt een 
dag meedraaide in een beschutte 
werkplaats.

CONCURRENTEN OF 
PARTNERS?
Nochtans is de sociale economie niet 
onbesproken. Ze wordt soms gezien 

als een oneerlijke want gesubsidi-
eerde concurrent voor de reguliere 
economie. Toch zijn er veel voorbeel-
den te vinden van het omgekeerde. 
Als sociale en reguliere economie 
samenwerken, kunnen ze elkaar ver-
sterken en een win-win creëren. Uit 
een studie van de POM West-Vlaan-
deren blijkt dat de helft van de 
West-Vlaamse bedrijven met meer 
dan tien werknemers samenwerken 
met de sociale economie.

Omdat de sociale economie en de re-
guliere economie verweven zijn, zijn 
investeringen in maatwerk ook inves-
teringen in de totale economie. En 
dan heb je nog het terugverdienef-
fect: de koepel van de sociale werk-

plaatsen berekende dat investeren in 
één werknemer in een maatwerkbe-
drijf een nettowinst van 12.228 euro 
oplevert.

GEWESTELIJKE INVESTE-
RINGEN, FEDERALE WINST
Er schuilt wel een addertje onder de 
het gras: onze staatsstructuur maakt 
het moeilijk. De investeringen gebeu-
ren immers op Vlaams niveau, terwijl 
de voordelen – minder werkloos-
heidsuitkeringen, meer consumptie 
door hoger inkomen … - het federa-
le budget ten goede komen. Dit on-
evenwicht zorgt voor een rem op de 
groei van de sociale-economiesector. 
Vakbond ACV pleit daarom voor een 
pact tussen de federale overheid 
en de gewesten waarbij de federa-
le overheid een premie betaalt die 
de gewesten dan kunnen inzetten 
voor extra sociale tewerkstelling. De 
vakbond denkt aan een bedrag van 
18.000 euro per premie.

BESTEK EN SERVETTEN
Over de maatschappelijke meer-
waarde van maatwerkbedrijven is 
vriend en vijand het al lang eens. 
Met zijn 27.000 werknemers valt 
de sector immers niet meer weg te 
denken. Van de economische meer-
waarde is men zich misschien iets 

minder bewust. Daarom nodigden 
de vijf Vlaamse provincies en de VVP 
(Vereniging van Vlaamse provincies) 
de Vlaamse parlementsleden én de 
provincieraadsleden uit in een maat-
werkbedrijf. Eén in elke provincie. Zo 
konden ze met eigen ogen de meer-
waarde van de maatwerkbedrijven 
vaststellen.

In Vlaams-Brabant zette LSG Sky 
Chefs, een dochteronderneming van 
Lufthansa, de deuren open voor een 
delegatie van parlementsleden, ge-
deputeerden, provincieraadsleden, 
kabinetsmedewerkers, verantwoor-
delijken van administraties, sche-
penen, sectorvertegenwoordigers 
en de gouverneur. Ze zagen er een 
groep werknemers van maatwerk-
bedrijf TWI aan het werk in wat een 
‘enclave’ wordt genoemd. 

De maatwerkers rolden geduren-
de hun jarenlange samenwerking al 
meer dan 11 miljoen sets bestekken 
in servetten voor verschillende vlieg-
tuigmaatschappijen, voor Thalys en 
Eurostar. De delegatie overhandigde 
de medewerkers daarvoor plechtig 
een oorkonde. Een hartverwarmend 
tafereel.

EEN DRUPPEL OP EEN 
HETE PLAAT?
Wie advocaat van de duivel speelt, 

kan zeggen dat wat de provincies 
doen op vlak van sociale econo-
mie, een druppel op een hete plaat 
is. Toegegeven, het budget dat de 
provincie Vlaams-Brabant besteedt 
aan sociale economie is beperkt in 
vergelijking met de Vlaamse budget-
ten. Toch denken we dat in derge-
lijke initiatieven net onze kracht zit: 
een draagvlak creëren voor de soci-
ale economie, de sector verder be-
kend maken en schakelen tussen het 
werkveld en de overheid op Vlaams 
en federaal niveau.

‘De arbeidsmarkt staat in brand!’ 
Met deze noodkreet vraagt 
VDAB-topman Fons Leroy aandacht 
voor de toenemende krapte op de 
arbeidsmarkt. Er zijn massa’s  
vacatures die moeilijk ingevuld  
geraken en toch telt Vlaanderen  
nog ruim 180.000 werkzoekenden. 
‘We hebben daarom ieder talent  
nodig’, stelt Leroy. ‘Ook met grijs 
haar, een kleur of een beperking.’ 

Een uitgebreide delegatie volksvertegenwoordigers en provincieraadsleden bezocht LSG Sky Chefs, waar een enclave van maatwerkbedrijf TWI zorgt dat reizigers bestek hebben bij hun maaltijd.
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De regio Rhein-Neckar heeft in 
2016 een samenwerkingsover-
eenkomst ondertekend met de 
provincie Vlaams-Brabant. Wat 
verwacht u van deze structurele 
samenwerking?

Stefan Dallinger: ‘Rhein-Neckar is 
een regio die heel sterk staat op het 
vlak van onderzoek en innovatie. Net 

als Vlaams-Brabant. Daarom richten 
we onze samenwerking in de eer-
ste plaats op gemeenschappelijke 
sterktes en groeikansen: mobiliteit 
en logistiek, clusterpolitiek, innova-
tie, medische techniek, ICT, energie 
en cleantech maar ook toerisme. Een 
extra uithangbord voor onze interna-
tionale kracht.’

‘Ik zie de samenwerking als een 
vrijwillige verbintenis die de relaties 
tussen onze regio’s intensiveert en 
er zoveel mogelijk stakeholders bij 
betrekt. Het is een politiek engage-
ment dat dient als fundament om 
netwerken uit te bouwen, impulsen 
te geven, nieuwe onderwerpen te 
onderzoeken en projectideeën te 
ontwikkelen. Door synergiën te be-
nutten, breiden we ons potentieel 
uit en kunnen de twee regio’s zich 
samen positioneren. Dat vergroot 
onze efficiëntie, concurrentiekracht 
en zichtbaarheid.’

‘Op langere termijn verwacht ik dat 
steeds meer spelers uit beide regio’s 
op eigen initiatief gaan samenwer-
ken, zoals de clusters BioRN en Smart 
Hub Vlaams-Brabant dat nu al doen. 
In de toekomst zie ik kansen om ook 
samen te werken met andere Euro-
pese topregio’s.’

Nationale overheden bepalen 
veel in de internationale econo-
mische samenwerking. Wat is dan 
het belang van dergelijke samen-
werking op regionaal niveau?

‘Dat belang is groot. Regio’s die sa-
menwerken kijken verder dan de 
eigen neus lang is, ze leren van el-
kaar, wisselen praktijkervaring uit. 
Door de krachten te bundelen wer-
ken ze dus efficiënter en worden ze 
meer concurrentieel. De regio’s zelf 
worden daar beter van, maar ook de 
deelstaat Baden-Württemberg en 
Vlaanderen, Duitsland en België en 
zelfs Europa.’

‘Door samenwerking op regionaal  
niveau kunnen we ons ook beter po-
sitioneren op het Europese toneel en 
zo meer invloed uitoefenen op be-
sluitvormingsprocessen. Bijvoorbeeld 
in het kader van het EU-subsidiërings- 
beleid. Regionale samenwerking 
maakt Europa bovendien zichtbaar en 
tastbaar voor de inwoners.’

Wat maakt de regio Rhein-Nec-
kar interessant voor bedrijven uit 
Vlaams-Brabant?

‘Rhein-Neckar heeft een sterke en 
brede industriële basis, een innovatie-
ve dienstensector en een uitstekend 
universitair en onderzoekslandschap. 
Onze bedrijven en onderzoekers 
tellen internationaal mee, vooral 
dankzij de vele grote en gerenom-
meerde R&D-intensieve bedrijven. 
Speerpuntsectoren zijn onder meer 
de chemische, farmaceutische en ge-
zondheidsindustrie, automotive, ICT, 
de maakindustrie en machinebouw, 
logistiek, biotechnologie en de cre-
atieve industrie. Net als Vlaams-Bra-
bant heeft Rhein-Neckar een boven-
gemiddelde innovatiekracht. De regio 
telt heel wat sterke clusters, bijvoor-
beeld op het gebied van biotech-
nologie, organische elektronica en 
medische technologie. Veel nieuwe 
bedrijven ontstaan en er is een uitste-
kende samenwerking tussen onder-
wijs, onderzoek en economie.’

En omgekeerd, waarom is  
Vlaams-Brabant volgens u aan-
trekkelijk voor bedrijven uit de 
regio Rhein-Neckar?

‘Vlaams-Brabant is een economische 
topregio in Europa en heeft smart 

hubs in sleutelgebieden waarin ook 
Rhein-Neckar uitblinkt, zoals life 
sciences en gezondheid, cleantech, 
logistiek en creatieve industrieën. 
Vlaams-Brabant staat sterk in cruciale 
technologieën zoals biotechnologie, 
nieuwe materialen, nanotechnologie 
en heeft ook in hoger onderwijs en 
onderzoek sterke partners met de 
KU Leuven en imec. Die tillen het lo-
kale innovatie-ecosysteem naar een 
hoog niveau. Naast een sterk inter-
nationaliserings- en innovatiebeleid 
maakt de geografische nabijheid van 
Brussel Vlaams-Brabant tot een aan-
trekkelijke locatie voor partners uit 
Rhein-Neckar.’

Zowel Rhein-Neckar als Vlaams- 
Brabant hebben topuniversitei-
ten en vermaarde onderzoeks- 
instellingen. Wat is het belang 
van internationale samenwer-
king op dit gebied?

‘De kracht van Rhein-Neckar ligt in 
de nauwe samenwerking tussen de 
belangrijkste spelers uit de politiek, 
het bedrijfsleven, de administratie en 
de wetenschap. Met de ‘Visie 2025’ 
heeft de regio zich tot doel gesteld 
om tegen 2025 erkend te worden als 
een van de meest aantrekkelijke en 
meest concurrentiële regio’s in Euro-
pa. Internationalisering door positio-

nering en samenwerking in Europa is 
een van onze vijf prioritaire actieter-
reinen voor de komende jaren.’

Europa staat voor grote econo-
mische uitdagingen: Brexit, een 
dreigende internationale handel-
soorlog en toenemende concur-
rentiedruk vanuit China. Kunnen 
de regio’s daar samen iets rond 
ondernemen?

‘Wat we nu kunnen en moeten doen, 
is Europa versterken door onze sa-
menwerking te intensiveren en uit te 
breiden en ons ondubbelzinnig voor 
Europa te engageren. In onze regio’s 
en samen in Brussel. Als topregio’s 
zijn Vlaams-Brabant en Rhein-Neckar 
drijvende krachten die onontbeerlijk 
zijn voor de versterking van Europa’s 
mondiale concurrentiepositie. Maar 
Europa is meer dan alleen een grote 
interne markt. Europa staat voor een 
gemeenschap van waarden en 70 jaar 
vrede. Ik ben daar dankbaar voor en 
het is de moeite waard om er zonder 
enig voorbehoud voor te blijven op-
komen.’

ECONOMIE WERKT  
SPRAK MET…  
STEFAN DALLINGER

Stefan Dallinger is districtbeheerder (‘Landrat’) van de 
Kreis Rhein-Neckar en voorzitter van de Vereniging Regio 
Rhein-Neckar. Rhein-Neckar is een focusregio in de Euro-
pese samenwerking van de provincie Vlaams-Brabant. ‘Een 
samenwerking waar niet alleen de regio’s beter van worden. 
Ook Vlaanderen, België en Europa’, zegt hij. 

Rhein-Neckar en 
Vlaams-Brabant:  
samen sterker
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Maikel van de Winckel

Dienst Economie, Begeleidings- 
loket Zuidoost-Hageland
Provincieplein 1, 3010 Leuven

maikel.vandewinckel@vlaams- 
brabant.be
016 26 74 21 - 0473 83 87 04

BEGELEIDINGSLOKET 
ZUIDOOST-HAGELAND 
VAN START 

EEN REGIO MET TROEVEN
Zuidoost-Hageland is strategisch ge-
legen en goed ontsloten. De regio 
kent een hoge scholingsgraad en een 
groot aanbod aan goed opgeleide ar-
beidskrachten. Er wordt volop ingezet 
op vorming van meer technische pro-
fielen om tegemoet te komen aan de 
vraag. Bovendien kent de regio een 
goed uitgebouwde infrastructuur en 
is er een sterk ontwikkeld logistiek 
netwerk. Veel potentieel om succes-
vol te ondernemen, te groeien en 
handel te drijven dus.

En het zijn niet alleen de grote (pro-
ductie)bedrijven die het goed doen. 
Het Hageland telt ook veel innova-
tieve startups en gevestigde kmo’s 
in sectoren zoals de fruitteelt, bouw, 
dienstverlening en toerisme.

Er is nood aan een gunstiger ondernemingsklimaat in 
Zuidoost-Hageland. Dat opperden de gemeentebesturen 
tijdens het Burgemeestersoverleg Oost-Brabant. Ze lijst-
ten ook de stappen op die nodig zijn om tegen 2030 uit 
te groeien tot een aantrekkelijke investeringsregio. Het 
nieuwe begeleidingsloket van de provincie werkt er graag 
aan mee.

STERKE CONCURRENTIE
Troeven genoeg dus, maar uit on-
derzoek blijkt dat Zuidoost-Hage-
land een sterke concurrentie kent 
van Limburg en Waals-Brabant. De 
vestigingsvoorwaarden en het flan-
kerende beleid van deze regio’s werd 
in kaart gebracht. Limburg telt nog 
veel bedrijfsgronden en ondernemen 
wordt er gesteund met subsidies. En 
ook Waals-Brabant, zet volop in op 
de ontwikkeling van nieuwe bedrij-
venterreinen.

HET BEGELEIDINGS- 
LOKET HELPT
Om een antwoord te formuleren 
op de noden van Zuidoost-Ha-
geland richtte de provincie een 
begeleidingsloket op. Het doel?  
Meewerken aan een concurrentieel 
en aantrekkelijk vestigingsklimaat 
dat bedrijven aantrekt, houdt en on-
dersteunt in hun evolutie en groei. 
Het begeleidingsloket brengt daar-
voor alle economische actoren bij 
elkaar: de provincie Vlaams-Brabant, 
de gemeenten, Interleuven, Voka, 
Unizo, POM, Vlaio, VDAB …

Waarvoor kan je bij het begelei-
dingsloket terecht?

•  Het eerste aanspreekpunt voor 
al uw vragen;

•  beantwoorden van vestigings- 
aanvragen van bedrijven;

•  vestigingsvoorwaarden en  
flankerend beleid;

•  analyse van de ruimtelijk  
economische situatie;

•  ontwikkeling en ondersteuning 
van bedrijvenzones in samen- 
werking met POM en Interleuven;

•  promotie van de economische 
belangen voor Zuidoost-Hageland;

•  advies, hulp en begeleiding van 
businessplannen;

•  advies bij de aanvraag van  
subsidies bij de verschillende 
overheden;

•  hulp bij aanvragen voor  
bedrijfsvergunningen;

•  contacten tussen bedrijven en  
de economische ontwikkelings-
actoren, de gemeenten in het 
bijzonder;

•  netwerkmomenten en  
belangenverenigingen;

•  aanwijzen van de mobiliteitsnoden 
in functie van een goede ont-
sluiting van de regio, en van de 
werklocaties in het bijzonder.

Deze lijst is niet limitatief. De rol van 
het begeleidingsloket wordt aan- 
gepast in functie van de noden van 
bedrijven en gemeentebesturen.

ZITDAGEN
Om duidelijk aanwezig te zijn in de 
regio en dichter bij de lokale econo-
mie te staan, organiseert het loket 
vaste maandelijkse zitdagen in alle 
gemeenten van Zuidoost-Hageland. 
Voor de juiste data, kan je jouw  
gemeentebestuur contacteren. 

Ook buiten deze zitdagen kan je 
als ondernemer, gemeentebestuur 
of andere betrokkene altijd contact  
opnemen met het begeleidingsloket 
en een afspraak maken.



Regeneratieve  
geneeskunde kan een 
transformatie teweeg  
brengen in onze  
gezondheidszorg:  
van behandeling die  
enkel gebaseerd is op  
een ziektebeeld naar  
een gepersonaliseerde  
totaalzorg van  
voorkomen én genezen.  
Vlaams-Brabant is in  
deze sector ‘place to be’! 

James Kang,  
CEO & Chief Scientist  
bij Revotek tijdens  
’Life-on-Chip’  
op 21 en 22 februari


