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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 Vliegende StartersBrigade (deelbudget 40.000 EUR)

Het project ‘Vliegende StartersBrigade’ van VOKA - Kamer van Koophandel
Antwerpen-Waasland heeft tot doel het ondernemerschap bij schoolgaande
jongeren te bevorderen. Het is een laagdrempel initiatief gericht op
laatstejaarsstudenten ASO, BSO en TSO en het is een netoverschrijdend project dat
zich uitstrekt over heel de provincie Antwerpen. Het project bouwt zo een brug
tussen onderwijs en het ondernemerschap.
De Vliegende StartersBrigade organiseert inspiratie- en informatiesessies over
zelfstandig ondernemen voor laatstejaarsstudenten waarbij de focus bij de
inspiratiesessies voornamelijk ligt op het motiveren van de ‘goesting-factor’ en het
uitwerken van een business strategie. De focus bij de informatiesessies ligt
voornamelijk op de rechten en plichten van zelfstandige ondernemers en de
verschillende (administratieve) zaken die komen kijken bij de effectieve opstart van
een onderneming.
Met het project ‘Vliegende StartersBrigade’ willen de 3 arrondissementele VOKA –
Kamers van Koophandel van de provincie Antwerpen (Antwerpen-Waasland,
Mechelen en Kempen) ook verder een neutraal webplatform uitbouwen waar
jongeren en leerlingen van het secundair onderwijs alles omtrent ondernemerschap
kunnen terugvinden zoals ‘inspiratiefilmpjes’, cases en vaak gestelde vragen. Dit
schooljaar zullen er ook “train-the-trainer”-sessies worden aangeboden.
Leerkrachten zijn cruciaal in het stimuleren van ondernemerschapsvaardigheden en
ondernemerschap bij hun leerlingen. Via interactieve workshops voor leerkrachten
ontdekken zij hoe ze ondernemerschap kunnen incorporeren in hun normale lessen
en hoe ze jongeren de juiste competenties kunnen aanleren.
De volledige kosten van de 3 arrondissementele VOKA – Kamers van Koophandel
van de provincie Antwerpen voor het project ‘Vliegende StartersBrigade’ worden
geraamd op 55.000 EUR. De werkingskosten situeren zich voornamelijk in de
opname en montage van de ‘inspiratiefilmpjes’, onderhoud en update website en

promotiekosten. De personeelskosten situeren zich voornamelijk in de organisatie
van een 100-tal inspiratie-en informatiesessies over zelfstandig ondernemen.
Voorgesteld wordt om voor het project ‘Vliegende StartersBrigade’ een bedrag van
40.000 EUR uit te trekken voor de vzw VOKA - Kamer van Koophandel AntwerpenWaasland.
 Project Meest ondernemende jeugdbeweging (deelbudget 15.000 EUR)
Het project ‘Meest ondernemende jeugdbeweging’ van UNIZO Provincie Antwerpen
heeft tot doel het ondernemerschap te stimuleren binnen de context van een
jeugdbeweging. Jongeren krijgen de kans om hun talenten te ontdekken en ze
effectief in te zetten om een project te realiseren. Door samen te werken en hun
talenten te verbinden, ontwikkelen ze vaardigheden die een meerwaarde zijn voor
de arbeidsmarkt. Het is ook relevant om bij jongeren het ondernemerschap te
stimuleren waarbij maatschappelijke uitdagingen op een creatieve manier worden
geanalyseerd en op een ondernemende wijze worden aangepakt, zodat binnen
toekomstige ondernemingen vanuit nieuw leiderschap gekeken wordt naar
toegevoegde waarde die ondernemers kunnen creëren voor de maatschappij.
Het traject dat wordt doorlopen om de ‘meest ondernemende jeugdbeweging’ te
verkiezen is grosso modo als volgt:
 Lancering van het project tijdens de Dag van de Jeugdbeweging
(20/10/2017). De doelgroep die in aanmerking komt om actief te
participeren zijn de acht erkende Vlaamse jeugdbewegingen. Zij worden
opgeroepen om hun ondernemersidee te pitchen aan Unizo.
 Bekendmaking van de vijf finalisten (26/01/2018). De finalisten – degene
met het meest innovatieve en haalbare ondernemersidee – krijgen
begeleiding bij het schrijven van hun business- en financieel plan. Ze
worden samengebracht in een tweedaagse bootcamp waarin peer to peer
coaching, maar ook inspirerende workshops centraal staan.
 Uitreiking van de award ‘meest ondernemende jeugdbeweging’ (eind juni
2018).
De kosten voor het project ‘meest ondernemende jeugdbeweging’ worden geraamd
op 33.500 EUR. De werkingskosten zijn verdeeld onder PR & communicatiekosten,
kosten organisatie van tweedaagse bootcamp (catering, huur locatie, …) en
personeelskosten voor projectbegeleiding. Voorgesteld wordt om voor het project
‘meest ondernemende jeugdbeweging’ een bedrag van 15.000 EUR uit te trekken
voor de vzw Unizo Provincie Antwerpen.
 Project Demoprojecten duurzame chemie (deelbudget 100.000 EUR)
De provincie Antwerpen telt ongeveer 1.400 bedrijven die actief zijn binnen de
cluster ‘Chemische producten, farmaceutische producten en kunststoffen’. In veel
van deze bedrijven worden processen gehanteerd die reeds lang een gevestigde
waarde zijn. Deze processen zijn door de jaren heen geoptimaliseerd en het is niet
vanzelfsprekend om er zomaar zaken aan te wijzigen. Bij sommige processen kan
een kleine verandering echter een grote impact hebben op de duurzaamheid van
het proces. Het Expertisecentrum Duurzame Chemie (EC DC) van Karel de Grote
Hogeschool wil met dit project een katalysator zijn om veranderingsprocessen door
te voeren met het oog op duurzame, hernieuwbare en groene productie.
Op termijn wil EC DC een dienstverleningscentrum uitbouwen waar chemische
bedrijven terecht kunnen met hun vragen rond het ‘vergroenen’ en ‘verduurzamen’
van hun processen en producten. Om de (technologische) mogelijkheden,
(bedrijfseconomische) opportuniteiten en het belang van ‘vergroenen’ en
‘verduurzamen’ overtuigend te illustreren, wil het EC DC in dit project een aantal
representatieve demoprojecten ‘duurzame chemie’ realiseren. Het EC DC richt zich

hierbij in de eerste plaats voornamelijk op kmo’s omdat bij deze bedrijven zowel de
technische als de financiële drempel vaak het hoogst is om te ‘vergroenen’ en te
‘verduurzamen’. Bij opstart van het project zullen alle chemische bedrijven in de
provincie Antwerpen worden aangeschreven. Parallel zal de opstart van het project
verschijnen in nieuwsbrieven van relevante koepelorganisaties (Essenscia, Catalisti,
…) en uiteraard op de website van Karel de Grote Hogeschool.
De demoprojecten worden zo opgevat dat vertrekkende vanuit een concrete vraag
of probleemstelling aangebracht door een bedrijf, in nauwe samenwerking
gestreefd wordt naar het behalen van resultaten die door het betrokken bedrijf
onmiddellijk kunnen worden toegepast binnen de eigen bedrijfsvoering en die een
positieve impact hebben op duurzaamheid. Deze case studies die worden
uitgevoerd, moeten een voorbeeld zijn voor andere bedrijven om hun bestaande
processen kritisch te bekijken.
De kosten voor het project ‘Demoprojecten duurzame chemie’ worden geraamd op
159.500 EUR. Deze kosten zijn verdeeld onder projectkosten (consumables voor
case
studies,
promotie
voor
het
project,
organisatie
infoavonden),
investeringskosten (aankoop nieuw analysetoestel) en personeelskosten (algemene
projectondersteuning, projectmedewerker op masterniveau en coördinatie door
hoofd Expertisecentrum Duurzame Chemie).
Voorgesteld wordt om voor het project ‘Demoprojecten duurzame chemie’ een
bedrag van 100.000 EUR te voorzien ten behoeve van vzw Karel de Grote
Hogeschool. 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 Antwerp.SRL (deelbudget 30.000 EUR)
Antwerp Smart Region Link vzw (Antwerp.SRL) is een netwerkorganisatie waarin de
kruisbestuiving tussen kenniswerkers (Universiteit Antwerpen), beleidsmakers en
ondernemers (Voka) centraal staat. Antwerp.SRL bestaat sinds 2012 en vindt zijn
oorsprong in een reeds langer bestaande, meer generieke samenwerking tussen
Voka – Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland en de Universiteit Antwerpen.
De bedoeling is actief bij te dragen tot de ontwikkeling van een competitief en
innovatief ecosysteem in de Antwerpse regio, middels enerzijds het ruim bekend
maken van samenwerkingsopportuniteiten tussen bedrijven en de universiteit, en
anderzijds het identificeren en stimuleren van economische groeipolen waarnaar
valorisatiegericht wetenschappelijk onderzoek kan georiënteerd worden.
Onderzoekers die willen valoriseren moeten in Antwerp.SRL een breed netwerk van
bedrijven uit de regio’s Antwerpen, Mechelen en Kempen vinden. Bedrijven moeten
in Antwerp.SRL een platform vinden dat hen toelaat hun verwachtingen en noden
met betrekking tot de ontwikkeling van nieuwe diensten of producten kenbaar te
maken aan academische onderzoekers die het potentieel hebben hen de
oplossingen te bieden. Aangezien het academisch onderzoek per definitie streeft
naar bundeling van kennis, wordt daarbij bij voorkeur gekeken naar samenwerking
met andere kennisinstellingen en onderzoekscentra gelegen in dezelfde regio.
Hiermee sluit het model dat Antwerp.SRL voor ogen heeft meteen perfect aan bij de
triple-helix strategie voor regionale economische ontwikkeling (kennisinstellingenoverheid-bedrijfsleven) die ook door de Vlaamse overheid als leidraad wordt
genomen. Aangezien de provincie Antwerpen het overheidsniveau is dat het nauwst
aansluit bij de geografische omschrijving van onze doelgroep, is de provincie de
meest aangewezen en logische partner om een triple-helix model vorm te geven.
Met de POM Antwerpen wordt reeds intensief samengewerkt voor de uitbouw van

het Wetenschapspark Universiteit Antwerpen in Niel en in het kader van de
incubator UBIS, twee projecten die kaderen binnen de doelstellingen van
Antwerp.SRL.
Eind 2014 werd een nieuwe coördinator bij Antwerp.SRL aangesteld en daarmee
werd ook een nieuw lanceringstraject gedefinieerd, waarbij ingezet wordt op een
doorgedreven online communicatiestrategie. Anwerp.SRL wil ook verder generieke
en themaspecifieke evenementen (met de focus gericht op bijv. logistiek en
chemie) organiseren. De multidisciplinaire aanpak (betrokkenheid van verschillende
faculteiten en bedrijven uit diverse sectoren) werd als doeltreffend beschouwd en
tevens een model voor toekomstige evenementen.
De kosten voor het project ‘Antwerp.SRL’ worden geraamd op 52.100 EUR. Deze
kosten zijn verdeeld onder personeelskosten (loonkost voor coördinator/expert
marketing & communicatie) en kosten verbonden aan het organiseren van
evenementen & marketingcommunicatie.
Voorgesteld wordt om voor het project ‘Antwerp.SRL’ een bedrag van 30.000 EUR
te voorzien ten behoeve van de vzw Antwerp Smart Region Link. 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.


Samenwerking tussen praktijkcentra van de provincie Antwerpen voor
Europese projecten (deelbudget 63.200 EUR)

Het is voor individuele praktijkcentra niet evident om toegang te vinden tot
Europese projecten waarbij grotere consortia nodig zijn. Indien het toch zou lukken
om als individueel praktijkcentrum aan te sluiten, wordt de inhoud van het project
volledig door die grotere consortia bepaald. Doel van dit projectvoorstel is de
krachten te bundelen van de 4 praktijkcentra in de provincie Antwerpen om
kennisuitwisseling en netwerkvorming te versterken en in te zetten op het
gezamenlijk uitwerken van Europese onderzoeks- en samenwerkingsprojecten.
De 4 praktijkcentra zijn: Proefcentrum Hoogstraten (PCH), Hooibeekhoeve (HH),
Proefbedrijf Pluimveehouderij (PV) en Proefstation voor de Groenteteelt SintKatelijne-Waver (PSKW).
Onderstaande thema’s zijn in onderling overleg geselecteerd om als gezamenlijk
project goedgekeurd te krijgen.
 Innovatieve technieken uit fundamenteel onderzoek implementeren met oog
op het verduurzamen van de land- en tuinbouw.
 Praktijkonderzoek en demonstratie/communicatie in samenwerking met de
sector voor een emissie-armere land- en tuinbouw.
 Praktijkonderzoek en demonstratie/communicatie in samenwerking met de
sector voor een energie-efficiëntere land- en tuinbouw.
De praktijkcentra hebben sinds 2015 met de steun van de Provincie Antwerpen een
gezamenlijke projectcoördinator in dienst - die om praktische redenen - bij 1
praktijkcentrum (PSKW) op de loonrol staat. De praktijkcentra wensen deze
samenwerking te bestendigen en bovendien meer zichtbaarheid te geven. Dankzij
de inzet van de gezamenlijke projectcoördinator werden reeds 7 gezamenlijke
projectdossiers ingediend in verschillende Vlaamse en Europese programma’s
(PDPO, EFRO Vlaanderen, Interreg Noordwest Europa, LIFE Environment,…).
Hiermee werd een goede basis gelegd voor een verdere samenwerking voor het
uitwerken
en
opstarten
van
nieuwe
Europese
onderzoeksen
samenwerkingsprojecten.

De directe doelgroep van dit project zijn de 4 bovenvermelde praktijkcentra in de
provincie Antwerpen. De land- en tuinbouwers zullen uiteraard al de
projectresultaten van het praktijkonderzoek ontvangen zodat zij hun kennisniveau
kunnen verhogen en alzo ook hun toppositie kunnen handhaven. Dit sluit aan bij de
eerste doelstelling van het provinciaal landbouwbeleid: kennis en expertise binnen
de landbouw verhogen om via ondernemerschap en innovatie de land- en
tuinbouwsector te verduurzamen.
De kosten voor het project ‘Samenwerking tussen praktijkcentra van de provincie
Antwerpen voor Europese projecten’ worden geraamd op 79.000 EUR. Deze kosten
zijn verdeeld onder personeelskosten (loonkost voor projectcoördinator) en
verplaatsing- en reiskosten. De 4 praktijkcentra dragen gezamenlijk 20% van deze
kosten (15.800 EUR). Voorgesteld wordt aldus om voor het project een bedrag van
63.200 EUR te voorzien ten behoeve van vzw Proefstation voor de Groenteteelt. 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 31 oktober 2018
toe te komen op de dienst economie en internationale samenwerking.
Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 7 september 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 40.000,00 EUR aan vzw Voka – Kamer van
Koophandel Antwerpen-Waasland (project ‘Vliegende StartersBrigade’), 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 15.000,00 EUR aan vzw Unizo Provincie
Antwerpen (project ‘Meest ondernemende
jeugdbeweging’), 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 100.000,00 EUR aan vzw Karel de Grote
Hogeschool (project ‘Demoprojecten duurzame chemie’), 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 4:
Ingestemd wordt met een subsidie van 30.000,00 EUR aan vzw Antwerp Smart
Region Link (project ‘Antwerp.SRL’) 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 63.200,00 EUR aan vzw Proefstation voor
de Groenteteelt (project ‘Samenwerking tussen praktijkcentra van de provincie
Antwerpen voor Europese projecten’), 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 31 oktober 2018
toe te komen op de dienst economie en internationale samenwerking.

