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Streekbeleid en Europa. Budgetsleutel 0500/64900000. 
Subsidiëring van het provinciaal economisch beleid. 
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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 (Port of Antwerp); 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, events en jobbeurzen, 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 (werkplekleren). Bouwbedrijven stellen hun 
werkplek ter beschikking, leiden mee op en delen hun expertise – onmisbaar om de 
perfect passende werkkrachten te vormen. Talentenwerf biedt daarbij steeds meer 
maatwerk gericht op de specifieke noden van kandidaten en bedrijven.

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. 

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 (Haai!TECH) 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 Geothermie voor STEM (deelbudget 40.000 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. Met de bouw van de geothermiecentrale en 
de aanleg van de warmtenetten worden de klasbezoeken alleen maar boeiender en 
waardevoller. Voor de bezoekers kunnen we het volledige proces van geothermie in 
kaart brengen en effectief demonstreren. 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.

Doel van deze klasbezoeken is de STEM-richtingen vertrouwd te maken met 
geothermie als duurzame energiebron van de toekomst. Scholen uit alle 
onderwijsnetten en (STEM-)richtingen worden geïnformeerd. Maar ook voor andere 
richtingen in wetenschappen en techniek is dit project een unieke kans om met 
deze technologieën en infrastructuur op een attractieve wijze kennis te maken.

Het project is zonder meer een succes. In het vorig schooljaar werden liefst 90 
klasbezoeken georganiseerd. Daarenboven ontvingen de klasbezoeken eind 2017 
van de Koninklijke Vlaamse Academie van België de "onderscheiding 
wetenschapscommunicatie" (2de plaats) en wonnen ze ook de publieksprijs van het 
wetenschappelijk tijdschrift EOS. Deze prijzen worden uitgereikt aan 
wetenschappers met een uitzonderlijke verdienste in wetenschapscommunicatie.

De organisator en partners mikken in 2018 op een 120 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. Nu ook Eandis en Infrax het onderwijsteam mee ondersteunen, 
is er ook een communicatielijn naar de bredere bevolking over warmtenetten. 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 46.500 EUR. Voorgesteld wordt om voor het project ‘Geothermie voor STEM’ een 
bedrag van 40.000 EUR te voorzien ten behoeve van vzw Voka – Kamer van 
Koophandel Kempen.

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 5 april 2018.

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 2018 ingeschreven onder budgetsleutel 
0500/64900000 (ramingsnummer 2018160135).

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 2018 ingeschreven onder budgetsleutel 
0500/64900000 (ramingsnummer 2018160135).

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 2018 ingeschreven onder budgetsleutel 
0500/64900000 (ramingsnummer 2018160135).

Artikel 4:
Ingestemd wordt met een subsidie van 40.000,00 EUR aan vzw Voka – Kamer van 
Koophandel Kempen, vanuit het verdeelkrediet ‘subsidiëring van het provinciaal 
economisch beleid’ van het budget 2018 ingeschreven onder budgetsleutel 
0500/64900000 (ramingsnummer 2018160135).


