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In bijgaand verslag wordt gevraagd in te stemmen met aanwending van het 
verdeelkrediet met als omschrijving ‘Subsidiëring economie, innovatie en 
internationale samenwerking’.

 Project ‘Uitbouw van learning BioLab’ (deelbudget 100.000 EUR)

In Vlaanderen heerst een duidelijke nood om de kennis over en interesse naar 
wetenschap en technologie (STEM) te versterken. Life sciences en chemie vormen 
een speerpuntsector binnen de Antwerpse economie. De maatschappelijke 
meerwaarde ervan is glashelder. Kennis en expertise zijn binnen deze sectoren de 
voornaamste grondstoffen.

Met financiële steun van de provincie Antwerpen (100.000 EUR via het 
verdeelkrediet economie op budget 2019) heeft Karel de Grote Hogeschool (KdG) 
op Campus Hoboken de learning FabLab verder uitgebouwd tot een leer-, creatie- 
en inspiratieruimte voor iedereen en een hub voor innovatie en nieuwe 
technologieën. In het FabLab is er ruimte voor ontmoeting en kruisbestuiving, 
innovatie en ondernemerschap. KdG FabLab zet in op duurzaamheid, door middel 
van een visie die gekoppeld is aan de Sustainable Development Goals (SDG’s). 

De Karel de Grote Hogeschool had in het afgelopen academiejaar vooropgesteld om 
ook een BioLab uit te bouwen volgens de FabLab-filosofie. Omwille van de 
coronacrisis is dit slechts ten dele gelukt. Tijdens dit academiejaar (2020 – 2021) 
wil KdG inzetten op de verdere uitbouw van het BioLab. Dit is een open 
laboratorium waar iedereen met interesse in biowetenschappen, biotechnologie en 
chemie toegang krijgt tot toestellen en materiaal en zo de kans krijgt zelf 
experimenten op te zetten (bijv. rond DNA analyses), aan biohacking te doen, een 
eigen (onderzoeks)vraag uit te werken. 

KdG wil zich vooral verder concentreren rond volgende actielijnen en concrete 
acties:

 officiële opening van het BioLab en de organisatie van wekelijkse open 
BioLab-dagen;

 intensifiëren van de ondersteuning en samenwerking met start-ups;



 intensere samenwerking en kruisbestuiving tussen Fab- en BioLab;
 verdere uitbouw van een actieve community rond het Fab- en BioLab.
 Fablearning: innoverend aanbod rond creatief en probleemoplossend denken 

uitbreiden.

De ervaring die werd opgedaan met het FabLab en de activiteiten die afgelopen 
academiejaar werden georganiseerd vormen een solide basis voor de verdere 
uitbouw van een BioLab. De kosten voor het project ‘Uitbouw van learning BioLab’ 
worden geraamd op 155.000 EUR. Deze kosten zijn verdeeld onder projectkosten 
(inzet jobstudenten, organisatie van workshops en netwerkmomenten, leer- en 
deelmomenten), investeringskosten (uitbreiding toestellen en facilitaire werken 
BioLab) en personeelskosten (o.a. coördinator BioLab, projectmedewerker Fab- en 
BioLab, communicatiemedewerker).

Voorgesteld wordt om voor het project ‘Uitbouw van learning BioLab’ 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 2021 
toe te komen op de dienst economie, innovatie en samenleven.

 Project ‘Wetenschapspark Universiteit Antwerpen. Demonstratie- en 
digitaal belevingscentrum Log!Ville’ (deelbudget 50.000 EUR)

Log!Ville is een dochteronderneming van VIL vzw, de organisatie die door de 
Vlaamse overheid is erkend als Speerpuntcluster Logistiek. Om een boost te geven 
aan innovatie en de talrijke KMO bedrijven in Vlaanderen te sensibiliseren en te 
stimuleren, werd Log!Ville opgericht in 2017. Niet alleen bestaande bedrijven, maar 
ook nieuwe bedrijven zorgen voor toegevoegde waarde. Daarom wil Log!Ville ook 
kansen geven aan startups om te groeien en mee te werken aan de toekomst van 
het logistieke ecosysteem. 

De keuze voor de locatie, met name de provincie Antwerpen en meer concreet het 
Wetenschapspark Universiteit Antwerpen in Niel was een weloverwogen keuze. 
Immers, wie ‘mobiliteit en logistiek’ zegt, zegt Antwerpen. En wie ‘innovatie’ zegt, 
zegt Wetenschapspark UA.

Log!Ville, is een uniek landmark demo- & innovatiecentrum dat het logistieke 
ecosysteem in Vlaanderen helpt innoveren. De focus van Log!ville ligt op 
innovatieve technologie die nog niet mainstream terug te vinden is in het 
bedrijfsleven, alsook op nieuwe concepten. Log!Ville is een open demonstratie- en 
belevingscentrum, dat inzet op duurzaamheid, automatisering en digitalisering. 
Niemand kan immers voorbij aan de razendsnelle digitale evolutie en de ‘on 
demand driven economie’.

Innovatie is de rode draad doorheen het verhaal, waarbij ondernemers ook de 
gelegenheid krijgen om aan netwerking, lerende netwerken en cocreatie te doen. 
De reeds gesloten contracten met kennisinstellingen zoals Flanders Make, VITO en 
Imec staan hiervoor garant. 

Om Log!Ville bijkomend internationale uitstraling te geven (in de Benelux is het 
reeds uniek!), wordt beroep gedaan op enerzijds de bestaande structurele 
samenwerking met Flanders Investment & Trade en anderzijds enkele voorstaande 
zusterorganisaties in het buitenland, zoals Fraunhofer Instituut, Georgia Tech en 
Supply Chain Asia.



Om bovenstaande opportuniteiten en doelstellingen van Log!Ville te verwezenlijken 
wordt voorgesteld om voor een duurtijd van drie jaar de uitbouw van dit uniek 
logistiek ecosysteem te ondersteunen met een jaarlijks bedrag van 50.000 EUR ten 
behoeve van VIL vzw. Dit geeft de provincie Antwerpen de kans om zijn toppositie 
als Europese (logistieke) draaischijf te behouden en de duurzame logistieke 
economie in de provincie Antwerpen (en Vlaanderen) te verankeren. In maart 2021 
zal Log!Ville officieel zijn deuren openen op het Wetenschapspark Universiteit 
Antwerpen.

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 2021 
toe te komen op de Dienst Economie, Innovatie en Samenleven.

 Project ‘Relance sessies voor bedrijven’ (deelbudget 40.000 EUR)

Om de economie, de ondernemers en de export in de provincie Antwerpen een 
boost te geven in deze coronacrisis, is het belangrijk om via een relanceplan te 
komen tot een duurzame transformatie van onze economie.  VOKA - Kamers van 
Koophandel Antwerpen-Waasland en Mechelen-Kempen stellen een aantal acties 
voor om ondernemingen zo goed mogelijk hierbij te ondersteunen.

Afhankelijk van de behoeften en uitdagingen van ondernemers kan geput worden 
uit volgende activiteiten die gratis worden aangeboden aan de ondernemingen:

 Infosessies m.b.t. thema’s die ondernemers ondersteunen om de gevolgen 
van de coronacrisis op hun onderneming te beperken, een doorstart te 
maken, te transformeren naar een duurzaam businessmodel. Deze 
infosessies omvatten ook steeds een interactiemoment op basis waarvan 
vragen kunnen verzameld worden in functie van de mastermindsessies.

 Organiseren van mastermindsessies die zorgen voor een gefocuste interactie 
tussen ondernemers. 

o Elke mastermindsessie telt maximum 5 deelnemers en 1 facilitator 
vanuit Voka. De deelnemers zijn collega-ondernemers die zich 
inschrijven op basis van een specifieke vraag – helder geformuleerd - 
die ze willen voorleggen tijdens de sessie. Een Voka professional 
selecteert zorgvuldig de juiste deelnemers, nodigt uit en faciliteert 
het gesprek van 90 minuten. Zo is iedereen verzekerd van zijn/haar 
spreektijd en vlot verloop van de discussie.

o Tijdens die brainstormsessie neemt ieder van de vijf deelnemers 
afwisselend – gedurende 15’ - plaats in de ‘hotseat’ en de andere 
deelnemers geven feedback. Het is anderhalf uur high energy 
aandacht voor iedereen. De Voka facilitator bezorgt iedere deelnemer 
na afloop een korte actielijst met de tips en suggesties. Zo kan elke 
deelnemer zich volledig focussen op het groepsgesprek.

Ondernemers met een uitgebreider doel die een stappenplan nodig hebben, kunnen 
inschrijven voor meerdere sessies na elkaar (met een maximum van 3) (= 
geschakelde sessies). VOKA - Kamers van Koophandel Antwerpen-Waasland en 
Mechelen-Kempen herhalen het opzet van de éénmalige sessie, maar zullen dit 
verder opbouwen bij elk groepsgesprek.

De kosten voor het project ‘Relance sessies voor bedrijven’ worden geraamd op 
40.125 EUR (respectievelijk 17.625 EUR voor de infosessies en 22.500 EUR voor de 
mastermindsessies). Deze kosten zijn verdeeld onder personeelskosten, IT-kosten, 
sprekerskosten en overheadkosten. Voor dit (vraaggericht) aanbod wordt gemikt op 
een deelnemersveld van ongeveer 230 ondernemers voor de infosessies en 150 
ondernemers kunnen intekenen voor de mastermindsessies.



Voorgesteld wordt om voor het project ‘Relance sessies voor bedrijven’ een bedrag 
van 40.000 EUR te voorzien ten behoeve van vzw VOKA - Kamer van Koophandel 
Mechelen-Kempen. 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 
2021 toe te komen op de dienst economie, innovatie en samenleven.

 Project ‘Antwerps Relance Traject’ (deelbudget 25.000 EUR)

Met een op maat gesneden ondernemersbegeleiding wil UNIZO Provincie Antwerpen 
de ondernemers ondersteunen bij het overwinnen van de coronacrisis. UNIZO heeft 
hiervoor een overzicht gemaakt van de meest gestelde vragen en problemen 
waarmee ondernemers nu worden geconfronteerd. Het ‘Antwerps Relance Traject’ 
van UNIZO Provincie Antwerpen bevat grosso modo volgende stappen:

 ‘de intake’: in kaart brengen van de financiële situatie van de onderneming 
(liquiditeit, werkkapitaal/cash-flow, solvabiliteit, rendement, enz…); er wordt 
ook gekeken tijdens dit intakegesprek naar de uitgesproken sterktes van de 
huidige onderneming, het marktpotentieel en de ambitie en de uitdagingen 
die er vandaag liggen.

 ‘follow-up’: het verdere verloop van het relance traject wordt op maat van 
de ondernemer opgemaakt. Indien de ondernemer een duidelijk beeld heeft 
gekregen dan kan hij doorstromen naar een individuele begeleiding om die 
uitdaging tot een actieplan om te vormen. Voor die ondernemers die de 
uitdaging wel kennen maar onvoldoende zicht hebben op waar te beginnen, 
wordt er gewerkt met een ‘E-course programma kennisopbouw’. Na deze 
sessies volgt er een diepgaand opvolgingsgesprek om de verworven kennis 
en de uitdagingen te vertalen naar een business model canvas.

De kosten voor het project ‘Antwerps Relance Traject’ worden geraamd op 
31.000 EUR Deze kosten zijn verdeeld onder personeelskosten (o.a. Unizo-
ondernemersbegeleiders en experten), ontwikkelingskost van het maattraject (o.a. 
ICT-kosten voor online leerplatform). Met dit project zullen een 100-tal 
ondernemers het volledige traject kunnen doorlopen. Voorgesteld wordt om voor 
het project ‘Antwerps Relance Traject’ een bedrag van 25.000 EUR te voorzien ten 
behoeve van vzw UNIZO Provincie Antwerpen. 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 2021 toe te komen op de dienst 
economie, innovatie en samenleven.

Dit verslag werd door de deputatie goedgekeurd op 3 september 2020.

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 100.000,00 EUR aan vzw Karel de Grote 
Hogeschool (project ‘Uitbouw van learning BioLab’) vanuit het verdeelkrediet 
‘Subsidiëring economie, innovatie en internationale samenwerking (V) van het 



budget 2020 ingeschreven onder ARK-code 64902000, ARK-omschrijving: niet-
nominatieve subsidies (ramingsnummer MJP000429). 
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 2021 
toe te komen op de Dienst Economie, Innovatie en Samenleven.

Artikel 2:
Ingestemd wordt met een subsidie van 50.000,00 EUR aan vzw Vlaams Instituut 
voor de Logistiek (project ‘Wetenschapspark Universiteit Antwerpen. Demonstratie- 
en digitaal belevingscentrum Log!Ville’) vanuit het verdeelkrediet ‘Subsidiëring 
economie, innovatie en internationale samenwerking (V) van het budget 2020 
ingeschreven onder ARK-code 64902000, ARK-omschrijving: niet-nominatieve 
subsidies (ramingsnummer MJP000429). 
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 2021 
toe te komen op de Dienst Economie, Innovatie en Samenleven.

Artikel 3:
Ingestemd wordt met een subsidie van 40.000,00 EUR aan vzw VOKA – Kamer van 
Koophandel Mechelen-Kempen (project ‘Relance sessie voor bedrijven’)  vanuit het 
verdeelkrediet ‘Subsidiëring economie, innovatie en internationale samenwerking 
(V) van het budget 2020 ingeschreven onder ARK-code 64902000, ARK-
omschrijving: niet-nominatieve subsidies (ramingsnummer MJP000429).
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 2021 
toe te komen op de Dienst Economie, Innovatie en Samenleven.

Artikel 4:
Ingestemd wordt met een subsidie van 25.000,00 EUR aan vzw UNIZO Provincie 
Antwerpen (project ‘Antwerps Relance Traject’)  vanuit het verdeelkrediet 
‘Subsidiëring economie, innovatie en internationale samenwerking (V) van het 
budget 2020 ingeschreven onder ARK-code 64902000, ARK-omschrijving: niet-
nominatieve subsidies (ramingsnummer MJP000429).
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 2021 
toe te komen op de Dienst Economie, Innovatie en Samenleven.


