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In bijgaand verslag wordt gevraagd in te stemmen met aanwending van het 
verdeelkrediet met als omschrijving ‘subsidiëring van het provinciaal economisch 
beleid’.

Subsidiëring van het provinciaal economisch beleid

 Project Talentenstroom (deelbudget 20.000 EUR)

In 2012 werd Talentenstroom opgericht, een sectorale werkwinkel ‘haven en 
logistiek’ waarmee VDAB en de stad Antwerpen een betere afstemming 
bewerkstelligen tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Zij doen dit in 
samenwerking met de sectororganisaties (Alfaport en CEPA), het Gemeentelijk 
Havenbedrijf Antwerpen; de vormingsfondsen (Logos en SFTL), opleidingscentra 
(OCHA, RTC Antwerpen), onderwijspartners en de provincie Antwerpen (provincie 
Antwerpen, Havencentrum en POM Antwerpen).

‘Talentenstroom’ richt zich tot werkzoekenden, werknemers, werkgevers, leerlingen 
en scholen. Uit de studie speerpuntsectoren van de Universiteit Antwerpen in 
opdracht van het provinciebestuur Antwerpen blijkt dat de aansluiting 
onderwijs/arbeidsmarkt ook in de logistieke sector problematisch is. Het opzet van 
dit samenwerkingsverband is om jongeren te bereiken en hen te motiveren om een 
job in de haven te kiezen.

Ter ondersteuning van de rol van POM Antwerpen in het project ‘Talentenstroom’ 
wordt een bedrag van 20.000 EUR uitgetrokken. Onder meer haventours met 
bedrijfsbezoeken, educatief materiaal en evenementen ter sensibilisering van 
leerkrachten en leerlingen worden op deze wijze bekostigd. De financiering door de 
andere partners in het project ‘Talentenstroom’ gebeurt als volgt: VDAB (170.000 
EUR), stad Antwerpen (131.500 EUR), Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen 
(65.000 EUR), sociaal fonds LOGOS (56.100 EUR) en Alfaport (8.000 EUR).

 Project Talentenwerf (deelbudget 20.000 EUR)

‘Talentenwerf’ zet in op de jobs van de toekomst binnen de bouwsector en tracht 
dit te vertalen naar opleidingen die hierbij aansluiten. Talentenwerf is een 
samenwerkingsverband tussen VDAB, stad Antwerpen, provincie Antwerpen en de 
bouwsector. Talentenwerf vult knelpuntvacatures in de Antwerpse bouwsector in via 
gerichte opleidingen op de werf (werfplekleren). Bouwbedrijven stellen hun 



werkplek ter beschikking, leiden mee op en delen hun expertise – onmisbaar om de 
perfect passende werkkrachten te vormen.

Gelet op het belang van de bouwsector als één van de economische 
speerpuntsectoren in de provincie Antwerpen en gezien het potentieel aan 
(toekomstige) arbeidskrachten en de uitdagingen in deze sector, is het belangrijk 
hiertoe bij te dragen. Via deze subsidie draagt POM Antwerpen bij tot een vlotte 
aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt in de bouwsector.  In de eerste 
plaats worden de middelen aangewend om verschillende communicatieacties uit te 
voeren waarbij Talentenwerf zich kan (her)profileren naar de bouwsector. De acties 
die in het communicatieplan zijn voorzien, worden gemonitord en bijgestuurd door 
een stuurgroep binnen Talentenwerf.

Ter ondersteuning van de rol van POM Antwerpen in het project ‘Talentenwerf’ 
wordt een bedrag van 20.000 EUR uitgetrokken. De financiering door de andere 
partners in het project ‘Talentenwerf’ gebeurt als volgt: VDAB (410.000 EUR), stad 
Antwerpen (101.860 EUR), fvb Constructiv (202.200 EUR) en BAM- 
Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (53.300 EUR).

 Project ‘Talentenfabriek’ (deelbudget 20.000 EUR)

‘Talentenfabriek’ is een samenwerkingsverband tussen VDAB, stad Antwerpen, 
netwerk van opleidingsfondsen sector metaal (FTMA, VIBAM, ANTTEC) en 
vormingsfonds sector chemie (Co-valent) dat in 2012 werd opgericht. De 
doelstelling van deze samenwerking is de kennis, ervaring, mensen en middelen 
samen te brengen om samen één job- en opleidingspunt voor de industriesector te 
creëren. Als job- en opleidingspunt wil het een integrale dienstverlening bieden op 
het vlak van tewerkstelling, werkgelegenheid en opleiding voor werkzoekenden, 
bedrijven, en hun werknemers en scholen en hun leerlingen. De provincie 
Antwerpen is sinds 2016 als partner toegetreden, naar analogie met eerdere 
deelnames in de andere Talentenhuizen (Talentenstroom en Talentenwerf).

Gezien het belang van de (chemische) industrie als één van de economische 
speerpuntsectoren in de provincie Antwerpen, gezien het potentieel aan 
(toekomstige) arbeidskrachten en de uitdagingen in deze sector, is het belangrijk 
hiertoe bij te dragen. Via deze subsidie draagt POM Antwerpen bij tot een vlotte 
aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt en bouwt zo mee aan een 
positieve beeldvorming over technische opleidingen en beroepen. In de eerste 
plaats worden de middelen aangewend om verschillende communicatieacties uit te 
voeren waarbij Talentenfabriek jongeren onderdompelt in de wondere wereld van 
wetenschap en techniek en de jongeren laat kennismaken met industriegerichte 
opleidingen. De acties die in het communicatieplan zijn voorzien, worden 
gemonitord en bijgestuurd door een stuurgroep binnen Talentenfabriek.

Ter ondersteuning van de rol van POM Antwerpen in het project ‘Talentenfabriek’ 
wordt een bedrag van 20.000 EUR uitgetrokken. De financiering door de andere 
partners in het project ‘Talentenfabriek’ gebeurt als volgt: VDAB (297.500 EUR), 
stad Antwerpen (296.300 EUR), Vormingsfonds chemie ‘Co-valent’ (230.200 EUR) 
en netwerk opleidingsfondsen sector metaal (249.550 EUR).

 Project Mini-ondernemingen (schooljaar 2017-2018) (deelbudget 30.000 
EUR)

In het schooljaar 2016-2017 zijn er in de provincie Antwerpen 162 mini-
ondernemingen opgericht. De provincie Antwerpen telt daarmee het hoogste aantal 
mini-ondernemingen van Vlaanderen. Het project ‘Mini-ondernemingen’ is een 
initiatief van de vzw Vlajo (Vlaamse Jonge Ondernemingen) dat gesteund wordt 
door de provincie Antwerpen.



Vlajo heeft als missie om studerende jongeren hun eigen potentieel aan 
ondernemende competenties te leren ontdekken en ontwikkelen. De mini’s hebben 
als doel de jongeren (17-18-jarigen) warm te maken voor het ondernemerschap. In 
kleine groepen stampen zij een onderneming uit de grond en beheren ze een eigen 
onderneming van a tot z. Zij doorlopen dezelfde taken en activiteiten als in een 
reële onderneming: aandelen verkopen, vergaderen, reclame maken een 
boekhouding bijhouden en niet te vergeten: produceren en verkopen van 
producten. Tijdens een provinciale finale wordt gestreden voor de titel van ‘Beste 
provinciale mini-onderneming’.

De werking van Vlajo wordt verdeeld over de Vlaamse provincies en per provincie is 
een regioteam actief met aan het hoofd een regiomanager. Momenteel zijn er 
binnen de provincie Antwerpen vier coördinatoren werkzaam (drie voltijds en één 
deeltijdse coördinator (70%): twee bij VKW en telkens één bij VOKA – Kempen en 
Mechelen. De loonkost (geraamd op ongeveer 150.000 EUR) van deze 
coördinatoren wordt gedragen door de Vlaamse overheid. De kosten voor het 
volledige project (exclusief loonkost) in de provincie Antwerpen worden geraamd op 
62.000 EUR. Deze kosten situeren zich voornamelijk in de organisatie van regio-
activiteiten en events, opleidingskosten voor de leercoaches, organisatie van 
innovatiekampen voor de mini’s en materiaal- en promotiekosten.

Voorgesteld wordt om voor het project Mini-ondernemingen (schooljaar 2017 – 
2018) een bedrag van 30.000 EUR uit te trekken voor de vzw Vlaamse Jonge 
Ondernemingen (Vlajo). In afwijking van artikel 3 van het provinciaal reglement 
van 16 december 2010 betreffende de subsidiëringen en het toestaan van 
reservevorming door subsidietrekkers dienen de verantwoordingsstukken uiterlijk 
op 30 september 2018 toe te komen op de dienst economie en internationale 
samenwerking.

 Project Geothermie voor STEM (deelbudget 19.450 EUR)

In september 2015 werd gestart met de eerste geothermische proefboring op de 
Balmattsite te Mol. Ondertussen zijn er twee boringen uitgevoerd op respectievelijk 
3.610 en 3.830 meter. Deze boringen toonden aan dat er in de Kempen uit grote 
diepte warm water kan worden opgepompt dat kan aangewend worden voor 
verwarming en elektriciteitsproductie. De site is klaar voor de volgende fase. Waar 
de activiteiten zich het voorbije anderhalf jaar vooral ondergronds afspeelden, 
verhuizen die nu naar de bovengrond. De komende periode worden 
warmtewisselaars en pompen geïnstalleerd, een geothermiecentrale gebouwd en 
een warmtenet aangelegd naar de terreinen van SCK en VITO. In de 
wetenschapshal- en demonstratiehal zijn de gebruikte boorknoppen en maquettes 
beschikbaar alsook het schaalmodel van de ondergrond (zandmuur) om de 
leerlingen visueel te tonen wat er zich onder de grond afspeelt.

Het lijdt geen twijfel dat er de komende jaren een nood zal ontstaan aan heel wat 
disciplines, gaande van pijpfitters en lassers tot wetenschappers en ingenieurs om 
de geothermische centrales en warmtenetten te ontwerpen en aan te leggen. Een 
aantal scholen uit alle onderwijsnetten en (STEM)-richtingen (Science-Technology-
Engineering-Mathematics) werden reeds bij de aanvangsfase van de 
boorwerkzaamheden op de Balmattsite betrokken. Zeer snel kwam de vraag om de 
site klassikaal te mogen bezoeken en hierop werd geanticipeerd met het project 
‘Geothermie voor STEM’ waarbij de leerlingen niet alleen de boorsite maar ook een 
heuse wetenschapshal konden bezoeken. Via attractieve presentaties en unieke 
demonstratiemodules konden de leerlingen kennis maken met geothermie en 
warmtenetten. 



Het project is zonder meer een succes. Vandaar dat er reeds verschillende vragen 
van scholen zijn om de Balmattsite ook dit jaar te mogen bezoeken. De organisator 
en partners mikken op een zestigtal klassen die de unieke site effectief zullen 
komen bezoeken. Voka – Kamer van Koophandel Kempen is projectcoördinator en 
staat in voor het promoten van het project ‘Geothermie voor STEM’ en tracht de 
brug te slagen tussen onderwijs, arbeidsmarkt en ondernemerschap. VITO stelt de 
ruimtes ter beschikking en zorgt voor de concrete inrichting er van. VITO is ook 
verantwoordelijk voor de wetenschappelijke-technische uitwerking van het 
programma en voor de opleiding van de gidsen. Tenslotte zorgt VITO voor de 
wetenschappelijke-technische ondersteuning van de deelnemende scholen bij het 
uitwerken van STEM-projecten. GoodPlanet vzw is verantwoordelijk voor zowel de 
volledige registratie en praktische organisatie van de schoolbezoeken als voor het 
effectief rondleiden van de klassen.

De totale projectkosten voor het project ‘Geothermie voor STEM’ worden geraamd 
op 28.550 EUR. Voorgesteld wordt om voor het project ‘Geothermie voor STEM’ een 
bedrag van 19.450 EUR te voorzien ten behoeve van vzw Voka – Kamer van 
Koophandel Kempen.

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 6 april 2017.

De provincieraad van Antwerpen,

Gelet op de bepalingen van het provinciedecreet;

Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Artikel 1:
Ingestemd wordt met een subsidie van 20.000,00 EUR aan POM Antwerpen (project 
‘Talentenstroom’), vanuit het verdeelkrediet ‘subsidiëring van het provinciaal 
economisch beleid’ van het budget 2017 ingeschreven onder budgetsleutel 
0500/64900000 (ramingsnummer 2017160135).

Artikel 2:
Ingestemd wordt met een subsidie van 20.000,00 EUR aan POM Antwerpen (project 
‘Talentenwerf’), vanuit het verdeelkrediet ‘subsidiëring van het provinciaal 
economisch beleid’ van het budget 2017 ingeschreven onder budgetsleutel 
0500/64900000 (ramingsnummer 2017160135).

Artikel 3:
Ingestemd wordt met een subsidie van 20.000,00 EUR aan POM Antwerpen (project 
‘Talentenfabriek’), vanuit het verdeelkrediet ‘subsidiëring van het provinciaal 
economisch beleid’ van het budget 2017 ingeschreven onder budgetsleutel 
0500/64900000 (ramingsnummer 2017160135).

Artikel 4:
Ingestemd wordt met een subsidie van 30.000,00 EUR aan vzw Vlaamse Jonge 
Ondernemingen (project ‘Mini-ondernemingen schooljaar 2017-2018’), vanuit het 
verdeelkrediet ‘subsidiëring van het provinciaal economisch beleid’ van het budget 
2017 ingeschreven onder budgetsleutel 0500/64900000 (ramingsnummer 
2017160135).
In afwijking van artikel 3 van het provinciaal reglement van 16 december 2010 
betreffende de subsidiëringen en het toestaan van reservevorming door 
subsidietrekkers dienen de verantwoordingsstukken uiterlijk op 30 september 2018 
toe te komen op de dienst economie en internationale samenwerking.



Artikel 5:
Ingestemd wordt met een subsidie van 19.450,00 EUR aan vzw Voka – Kamer van 
Koophandel Kempen, vanuit het verdeelkrediet ‘subsidiëring van het provinciaal 
economisch beleid’ van het budget 2017 ingeschreven onder budgetsleutel 
0500/64900000 (ramingsnummer 2017160135).


