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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 job- en opleidingspunt ‘haven en 
logistiek’ waarmee VDAB, de stad Antwerpen, de sectororganisaties (Alfaport en 
CEPA), het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen (Port of Antwerp); de 
vormingsfondsen (Logos), opleidingscentra (OCHA, RTC Antwerpen), 
onderwijspartners en de provincie Antwerpen (provincie Antwerpen, APB 
Havencentrum en POM Antwerpen) een betere afstemming bewerkstelligen tussen 
vraag en aanbod op de arbeidsmarkt.

‘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 
voor 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 (in samenwerking met het APB Havencentrum), 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 (195.000 
EUR), stad Antwerpen (85.000 EUR), Havenbedrijf Antwerpen NV van publiek recht 
(65.000 EUR), sociaal fonds LOGOS (22.600 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 via Constructiv. 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 in de ganse provincie.

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 jaaractieplan 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 (310.000 EUR), stad 
Antwerpen (116.000 EUR), Constructiv (202.200 EUR) en de BAM - nu Lantis 
(53.300 EUR).

 Project ‘Talentenfabriek’ (deelbudget 20.000 EUR)

‘Talentenfabriek’ is een samenwerkingsverband tussen VDAB, stad Antwerpen, 
netwerk van opleidingsfondsen sector metaal (FTMA/VIBAM), vormingsfonds sector 
chemie (Co-valent, Essenscia), Agoria en de Provincie Antwerpen 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 in de ganse provincie onderdompelt in de 
wondere wereld van wetenschap en techniek (Haai!TECH) en de jongeren laat 
kennismaken met industriegerichte opleidingen. De acties die in het jaaractieplan 
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 (254.000 EUR), 
stad Antwerpen (167.000 EUR), Vormingsfondsen chemie ‘Co-valent’, sector metaal 
en anderen (361.000 EUR).

 Project TRANSIT Infodagen (schooljaar 2019 - 2020) (deelbudget 10.000 
EUR)



Elk jaar maken duizenden leerlingen de overstap van schoolbank naar 
arbeidsmarkt. Deze overgang roept bij jongeren heel wat vragen op. Het project 
‘TRANSIT infodagen’ heeft de ambitieuze doelstelling om de schoolverlaters in de 
provincie Antwerpen deze overstap van schoolbank naar arbeidsmarkt goed 
geïnformeerd en succesvol te laten maken. Ook de leerkrachten van deze 
schoolverlaters worden geïnformeerd over de actuele situatie van de (regionale) 
arbeidsmarkt.

In het project TRANSIT infodagen bundelen Provincie Antwerpen, POM Antwerpen, 
VDAB, stad Antwerpen, stad Turnhout en de sociale partners ACV, ACLVB, ABVV de 
krachten om netoverschrijdend laatstejaarsleerlingen uit ASO,TSO, BSO, Buso en 
Deeltijds Onderwijs te laten kennismaken met de wereld na de middelbare school. 
Deze brede samenwerking staat garant voor een volledige en optimale 
informatievoorziening inzake overgang van onderwijs naar arbeidsmarkt. Met 
transit-antwerpen.be is er ook een duidelijke, overzichtelijke website volledig op 
maat van jongeren en scholen. Deze website biedt de mogelijkheid om op een 
eigentijdse manier een vast aanspreekpunt voor scholen, partners en andere 
geïnteresseerden te vormen. Via de website kunnen scholen zich ook online 
inschrijven voor de schoolverlatersdagen.

Uit de evaluaties bij leerlingen en scholen van de vorige edities is gebleken dat het 
TRANSIT-programma als zeer zinvol wordt ervaren en de interactieve aanpak sterk 
aansluit bij de doelgroep. Het afgelopen jaar werd er hard ingezet op de uitbreiding 
van de doelgroep met ASO scholen en werden er TRANSIT Infodagen ‘op maat’ 
ontwikkeld voor leerlingen uit de zorgsector. Ook aan de kwaliteit van het 
programma en voor het bereik van de scholen werden extra inspanningen geleverd. 
Een inspanning die de partners komend schooljaar verder wensen te zetten met 
onder meer een verbeterde inschrijvingsmodule en nieuw educatief/didactisch 
materiaal.

Zowel op vlak van kwaliteit als op vlak van opkomst was de editie TRANSIT 
Infodagen schooljaar 2018-2019 het meest succesvolle van de laatste jaren, met 
een bereik van 4.215 laatstejaarsleerlingen uit 91 scholen ASO, BSO, DBSO en TSO 
(stijging met 30% tov 2017-2018). De financiering door de andere partners in het 
project ‘TRANSIT’ gebeurt als volgt:  VDAB (10.000 EUR), ACV (3.000 EUR), ABVV 
(3.000 EUR), ACLVB (3.000 EUR) en stad Antwerpen (3.000 EUR).

Voorgesteld wordt om voor het schooljaar 2019-2020 voor het project ‘TRANSIT 
Infodagen’ een bedrag van 10.000 EUR te voorzien ten behoeve van POM 
Antwerpen.

 Project BAAS XS Provincie Antwerpen (deelbudget 10.000 EUR)

Met het project ‘BAAS XS Provincie Antwerpen’ wil de vzw Kavka voornamelijk 
inzetten op het inspireren en samenbrengen van jongeren, om hun idee over 
ondernemerschap te verbreden en om te onderzoeken hoe een lokale duurzame 
werking rond jongerenondernemerschap kan worden uitgebouwd. Het gaat over 
een overkoepelend project waarbij er enerzijds linken worden gelegd tussen de 
verschillende steden en anderzijds een programma wordt voorzien op basis van 
lokale noden en met lokale partners. Voorlopig zit BAAS voornamelijk in het reeds 
uitgewerkt ecosysteem binnen stad Antwerpen en Leuven. Met dit project ‘BAAS XS 
Provincie Antwerpen’ wil Kavka vzw uitbreiden naar enkele centrumsteden in de 
provincie Antwerpen (Lier, Geel en Mechelen).

Het BAAS XS-concept is opgebouwd rond een pop-up week in de respectievelijke 
steden (Lier, Geel en Mechelen) waarbij jongeren (tussen 18 en 30 jaar) met eigen 
ondernemerschapsdromen worden gestimuleerd om ‘eigen baas’ te worden. Het 

https://transit-antwerpen.be/
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project zet sterk in op laagdrempeligheid en werkt daarom nauw samen met de 
lokale stakeholders zoals overheden, scholen, jeugdhuizen en lokale ondernemers.

In zo’n pop-up week krijgen de jongeren (een 30-tal deelnemers) een buitenkans 
om hun ondernemerschapszin te ontwikkelen en te stimuleren aan de hand van 
workshops, inspiratiesessies, een ‘BAAS-babbel’ (op speeddate-wijze een 
persoonlijk gesprek over de eigen ondernemersplannen). Het programma wordt ook 
aangepast aan de lokale noden en opgezet met lokale partners: 

 In Geel (van 14/10/19 tot 18/10/19) ligt de focus op het samenbrengen van 
studenten en jongeren, het aankaarten van de leegstand en het duidelijk in 
kaart brengen van het lokale ecosysteem (met nadruk op IT, cybersecurity, 
healthcare & creatieve beroepen).

 In Lier (van 21/10/19 tot 25/10/19) wil men het jongerenondernemerschap 
in de stad in kaart brengen en de leegstand aankaarten. Focus hier ligt op 
horeca & retail en artistieke projecten.

 In Mechelen (van 18/11 tot 22/11/19) zal worden gewerkt rond een 
duidelijke afbakening en het in kaart brengen van het lokale ecosysteem. 
Het doel is om de Mechelse jongeren daarover te informeren tijdens deze 
pop-up week. Ook hier wordt de leegstand in de stad aangekaart. Focus op 
link met de lokale sessies ‘Fieldlab 2800’.

Het volledige project wordt afgesloten op 22/11/2019 in Mechelen op De Dag 
van de Ondernemer.

De volledige kosten van vzw Kavka voor het project ‘BAAS XS Provincie Antwerpen’ 
worden geraamd op 24.000,00 EUR. De werkingskosten situeren zich voornamelijk 
in de ontwikkeling en productie van communicatiecampagne BAAS XL en onkosten 
voor sprekers. 
De personeelskosten situeren zich voornamelijk in de projectontwikkeling BAAS XS 
(onderzoek, afstemming, planning, overleg en bijsturing). De participerende steden 
(Geel, Lier en Mechelen) betalen elk 4.660 EUR ter financiering van het project 
‘BAAS XS Provincie Antwerpen’.

Voorgesteld wordt om voor het project ‘BAAS XS Provincie Antwerpen’ een bedrag 
van 10.000 EUR te voorzien ten behoeve van Kavka vzw.

 Project Ondernemen met Impact (deelbudget 40.000 EUR)

Ondanks de recente, verhoogde interesse in ondernemerschap, merken we dat 
ondernemerschap nog steeds te weinig als een volwaardig carrière pad wordt 
gezien. Te vaak krijgen jongeren met een idee te horen dat ze beter naar een echte 
job op zoek zouden moeten gaan. Daarnaast merken we dat de meer “klimaat”-
gerichte jongeren, ondernemingen en ondernemerschap eerder als de vijand van 
het klimaat zien dan als deel van de oplossing.

Met het project ‘Ondernemen met Impact’ willen de 2 Voka – Kamers van 
Koophandel in de provincie Antwerpen leerlingen van het secundair onderwijs 
kennis laten maken met ondernemerschap en het ondernemerschap duidelijk 
plaatsen als een volwaardige carrière optie naast de traditionele werknemers optie 
en tegelijkertijd aantonen dat innovatief en missie gedreven ondernemerschap de 
ideale manier is om de sociale en klimaat-uitdagingen duurzaam te lijf te gaan. 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 verder op het project ‘Vliegende StartersBrigade’ van 
Voka – Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland.

Voor het schooljaar 2019-2020 wordt de nadruk gelegd op duurzaam en missie-
gedreven ondernemerschap, waarbij ondernemerschap naar voor geschoven wordt 



als de belangrijkste motor om de klimaat- en maatschappelijke problematiek(en) 
aan te pakken. Hiervoor zal Voka de 17 Sustainable Development Goals (SDG’s) 
van de VN als leidraad nemen. Om alles duidelijk en realistisch te houden, zullen er 
cases van missie-gedreven starters worden gebruikt. Deze focus van duurzaamheid 
zal in al de bestaande formules van inspiratie-en infosessies (‘ideation-workshop’, 
‘train-the-trainer’, …) worden meegenomen.

Met dit project wordt ook verder een neutraal online platform uitgebouwd waar 
jongeren en leerlingen van het secundair onderwijs alles omtrent ondernemerschap 
kunnen terugvinden zoals inspiratiefilmpjes, cases en vaak gestelde vragen. Ook 
hier zullen er filmpjes van start-ups worden opgemaakt die een positieve bijdrage 
leveren aan een of meerdere SDG’s.

Tenslotte wordt er dit schooljaar een (piloot)traject opgezet bestaande uit een 8-tal 
workshops aangevuld met individuele coaching. Ook hier zal een duidelijke 
inhoudelijke lijn worden opgesteld gebaseerd op de SDG’s-uitdagingen. Deelnemers 
(maximum 8 jongeren) zullen hier intensief worden begeleid bij het uitwerken van 
hun business opportuniteiten.

De volledige kosten van de 2 VOKA – Kamers van Koophandel van de provincie 
Antwerpen voor het project ‘Ondernemen met Impact’ worden geraamd op 
55.250,00 EUR. De werkingskosten situeren zich voornamelijk in de opname en 
montage van de ‘inspiratiefilmpjes’, onderhoud en update online platform en 
promotiekosten. De personeelskosten situeren zich voornamelijk in de organisatie 
van een 75-tal inspiratie-en informatiesessies en de ontwikkeling en implementatie 
van het piloottraject.

Voorgesteld wordt om voor het project ‘Ondernemen met Impact’ een bedrag van 
40.000 EUR uit te trekken voor de vzw VOKA - Kamer van Koophandel Antwerpen-
Waasland. 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 
2020 toe te komen op de dienst economie, innovatie en samenleven.

 Project Go4Circulair (deelbudget 25.000 EUR)

Circulaire economie heeft zowel zijn ecologische als economische opportuniteiten. 
UNIZO Provincie Antwerpen wil haar leden-ondernemingen die vandaag niet weten 
wat circulaire economie is en/of die hier geen opportuniteiten in zien, inspireren en 
informeren om deze opportuniteiten te gaan benutten.

De brug naar duurzaam ondernemerschap wordt in Vlaanderen nog te weinig 
gemaakt. Met het Go4Circulair-project rond circulaire economie wil UNIZO Provincie 
Antwerpen daar verandering in brengen. Het is de bedoeling om circulaire economie 
en de SDG’s in de dagelijkse werking van UNIZO Provincie Antwerpen te 
incorporeren aangezien dit volledig in lijn ligt met volgende UNIZO waarden: 
Duurzaam-Innovatief-Samenwerkend-Klantgedreven en Ondernemend.

Tijdens het komende jaar wordt de focus specifiek gericht op een aantal sectoren 
(bouwsector – retail en voeding) omdat dit sectoren zijn waarin circulaire economie 
een grote rol kan spelen. Hierin is het belangrijk dat de ondernemers grondig en 
professioneel geïnformeerd worden zodat zij voorbereid zijn voor de toekomst en zo 
het hoofd kunnen bieden aan de verschillende uitdagingen die hen te wachten 
staan.  In dit traject zien we ook een rol weggelegd voor de creatieve sector omdat 
zij als een soort van rode draad doorheen het hele project kunnen fungeren. Voor 
de creatieve sector willen we als UNIZO Provincie Antwerpen 
samenwerkingsverbanden aangaan met andere partners (bijv. Antwerp Powered By 
Creatives).



Het project kan grosso modo opgedeeld worden in 2 grote luiken:

1°) Kick-off-event rond Future Proof Bouwen

De kick-off is gepland op 10 en 11 oktober 2019 tijdens een inspiratiereis Future 
Proof Bouwen.
In eerste instantie richten we ons specifiek op de bouwsector omdat geen enkele 
sector voor zo’n (r)evolutie staat als de bouwsector. Modulair, circulair en 
duurzaam bouwen zijn dé sleutelwoorden voor de bouwsector van de toekomst. 
Deze tweedaagse inspiratietour door Vlaanderen geeft alvast het goede voorbeeld. 
Voor deze inspiratiereis wordt samengewerkt met de BOUWUNIE en met KAMP C en 
het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf (WTCB). Als 
eerste op het programma staat een bezoek aan KAMP C gepland met een 
introductie door WTCB over het kader, de opportuniteiten, de uitdagingen en de 
businessmodellen achter future proof bouwen. Hierbij aansluitend zullen de 
deelnemers kennis kunnen maken met de gloednieuwe 3D betonprinter van KAMP 
C. 

Het is ook de bedoeling om een reportage (‘aftermovie’) van deze inspiratiereis te 
maken alsook een aantal korte video’s van de verschillende bezochte projecten om 
zo een soort minireeks te creëren rond Future Proof en circulair bouwen. Het is 
belangrijk dat de ondernemers binnen de bouwsector alzo op een laagdrempelige 
manier geïnspireerd en geïnformeerd wordt.

2°) De Groene Lijn

Vanaf januari 2020 wil UNIZO Provincie Antwerpen een volgende stap zetten in het 
Go4Circulair-project en verruimt de doelgroep van de bouwsector met ondernemers 
uit de retail en voedingssector. Zeker binnen deze sectoren heeft circulaire 
economie alvast zijn nut bewezen maar kan UNIZO nog een rol spelen door 
ondernemers verder te sensibiliseren.

Op woensdag 22 april 2020 kan iedere ondernemer gratis deelnemen aan de online 
adviesdag “De Groene Lijn” van UNIZO. Doorheen de dag schuiven verschillende 
experts en ondernemers aan tafel om de deelnemers te adviseren en te inspireren 
rond het thema circulaire economie. Dit alles kan je live volgen door de livestream 
maar zal achteraf ook te herbekijken zijn via de website. Doorheen heel de dag zal 
het ook mogelijk zijn om specifieke vragen te stellen via de chat aan een aantal 
experten. UNIZO bekijkt ook de mogelijkheid om een offline programma in 
samenwerking met partners te organiseren. Zo zou een circulair café waarbij er een 
kruisbestuiving kan zijn tussen de ondernemers en de partners uit de 
kennisinstellingen één van de mogelijkheden kunnen zijn. Ondernemers zouden 
specifieke challenges waarmee ze te maken krijgen in het circulair ondernemen 
kunnen pitchen voor een panel van experten die op hun beurt hun expertise 
kunnen aanbieden aan de ondernemer.

De volledige kosten van UNIZO Provincie Antwerpen voor het project ‘Go4Circulair’ 
worden geraamd op 43.380,00 EUR. De werkingskosten situeren zich voornamelijk 
in de productie en montage van de filmpjes rond ‘Future Proof bouwen’ en de 
organisatie van de inspiratiereis en de ‘De Groene Lijn’. De personeelskosten 
situeren zich voornamelijk in de organisatie van ‘Future Proof bouwen en de ‘De 
Groene Lijn’ en het communicatietraject.

Voorgesteld wordt om voor het project ‘Go4Circulair’’ een bedrag van 25.000 EUR 
uit te trekken voor de vzw UNIZO Provincie Antwerpen.



 Project Antwerp.SRL (deelbudget 30.000 EUR). Verlenging 
afrekeningsperiode.

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. 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 vinden in Antwerp.SRL een breed netwerk van 
bedrijven uit de regio’s Antwerpen, Mechelen en Kempen. Bedrijven vinden in 
Antwerp.SRL een platform 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 (kennisinstellingen-overheid-
bedrijfsleven) die ook door de Vlaamse overheid als leidraad wordt genomen.

Antwerp.SRL wil generieke en thema-specifieke evenementen (met de focus gericht 
op bijv. logistiek en chemie) organiseren. De multidisciplinaire aanpak 
(betrokkenheid van verschillende faculteiten en bedrijven uit diverse sectoren) 
wordt als doeltreffend beschouwd en tevens een model voor toekomstige 
evenementen.

De Dienst Economie, Innovatie en Samenleven ontving op 23 augustus 2019 een 
vraag van de projectcoördinator binnen Antwerp.SRL, verlenging van de 
afrekeningsperiode van de projectsubsidie 2018.  In concreto vraagt Antwerp.SRL 
om de huidige afrekeningsperiode – die loopt tot 30 september 2019 – te verlengen 
met 5 maanden tot en met 29 februari 2020. Hiervoor werd volgende motivering 
opgegeven:

Dit jaar heeft Antwerp.SRL vooral ingezet op het aligneren van haar werking op  
het Routeplan 2025, opgesteld door Voka Kamer van Koophandel Antwerpen-
Waasland. Dit plan gaat volop voor de economische toekomst van onze regio. 
Hierdoor was de initiële werkingskost van Antwerp.SRL eerder beperkt, maar 
de werking van Antwerp.SRL wordt nu zeer sterk geïntensifieerd met de 
bijdrage vanuit Antwerp.SRL aan onder meer de mediacampagne rond innovatie 
en valorisatie (op Kanaal Z) en de organisatie van de Antwerp Innovation Night 
op 16 december 2019 in het Provinciehuis.
In beide initiatieven is de provincie sterk betrokken en zal de samenwerking ook 
goed in beeld gebracht worden. Antwerp.SRL aligneert zich volledig met de 
doelstellingen en de termijn van het Routeplan, dus enige zekerheid omtrent de 
gewaardeerde financiële steun vanuit de provincie zal hier versterkend werken. 
Een aandachtspunt is tevens dat de meeste kosten voor het innovatiefeest 
(‘Antwerp Innovation Night’) pas begin 2020 aangerekend kunnen worden.

Gelet op bovenstaande motivering wordt voorgesteld om aan de vzw Antwerp. SRL 
– in afwijking van artikel 3 van het provinciaal reglement van 16 december 2010 – 
een verlenging van de afrekeningstermijn toe te staan van 5 maanden. De 
subsidietrekker dient uiterlijk ten laatste op 29 februari 2020 de 
verantwoordingsstukken voor te leggen aan de Dienst Economie, Innovatie en 
Samenleven.



Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 12 september 2019.

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 2019 ingeschreven onder budgetsleutel 
0500/64900000 (ramingsnummer 2019160135).

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 2019 ingeschreven onder budgetsleutel 
0500/64900000 (ramingsnummer 2019160135).

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 2019 ingeschreven onder budgetsleutel 
0500/64900000 (ramingsnummer 2019160135).

Artikel 4:
Ingestemd wordt met een subsidie van 10.000,00 EUR aan POM Antwerpen (project 
‘TRANSIT Infodagen’) vanuit het verdeelkrediet ‘subsidiëring van het provinciaal 
economisch beleid’ van het budget 2019 ingeschreven onder budgetsleutel 
0500/64900000 (ramingsnummer 2019160135).

Artikel 5:
Ingestemd wordt met een subsidie van 10.000,00 EUR aan vzw Kavka (project 
‘BAAS XS Provincie Antwerpen’) vanuit het verdeelkrediet ‘subsidiëring van het 
provinciaal economisch beleid’ van het budget 2019 ingeschreven onder 
budgetsleutel 0500/64900000 (ramingsnummer 2019160135).

Artikel 6:
Ingestemd wordt met een subsidie van 40.000,00 EUR aan vzw Voka – Kamer van 
Koophandel Antwerpen-Waasland (project ‘Ondernemen met Impact’) vanuit het 
verdeelkrediet ‘subsidiëring van het provinciaal economisch beleid’ van het budget 
2019 ingeschreven onder budgetsleutel 0500/64900000 (ramingsnummer 
2018160135).
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 2020 
toe te komen op de dienst economie, innovatie en samenleven.

Artikel 7:
Ingestemd wordt met een subsidie van 25.000,00 EUR aan vzw UNIZO Provincie 
Antwerpen (project ‘Go4Circulair’) vanuit het verdeelkrediet ‘subsidiëring van het 
provinciaal economisch beleid’ van het budget 2019 ingeschreven onder 
budgetsleutel 0500/64900000 (ramingsnummer 2019160135).

Artikel 8:



Ingestemd wordt om in afwijking van artikel 3 van het provinciaal reglement van 16 
december 2010 betreffende de subsidiëringen en het toestaan van reservevorming 
door subsidietrekkers de termijn van voorlegging van verantwoordingsstukken te 
verlengen tot en met 29 februari 2020 ten behoeve van de vzw Antwerp Smart 
Region Link (project ‘Antwerp.SRL’), zoals toegekend en uitbetaald op het budget 
2018 door deputatie van 31 oktober 2018 (ramingsnummer 2018160135).


