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“de toekomst ligt in de kenniseconomie” 

In het voorjaar van 2015 werd de Technische Universitaire Alliantie voor economische 
transformatie in West-Vlaanderen, met als voornaamste doelstelling het inzetten op een 
versnelde transformatie naar een kennisgedreven economie, formeel opgericht. Vier 
jaar later is TUA West het aanspreekpunt voor het hoger onderwijs in onze provincie 
en bovenal een katalysator om de aanwezige kennisactoren te laten samenwerken. 
Door hun krachten te bundelen kunnen de West-Vlaamse kennisinstellingen zich 
verder ontwikkelen en positioneren. Tegelijkertijd bieden ze zo ook de noodzakelijke 
kennisonderbouw om het economische weefsel in onze provincie te versterken en 
onze bedrijven te laten groeien. Een ambitieuze, maar belangrijke missie.  

 

 

 

 

 

 

 

“2019 op kruissnelheid” 

2019 was een jaar van vele uitdagingen op verschillende fronten. Eerst en vooral draaide 
het projectbureau van TUA West op volle toeren. Zoals u verder in dit jaarverslag 

kan lezen, hebben we projecten lopen in de meest uiteenlopende Europese 
programma’s. Nadat we in 2018 focusten op het uitbreiden van de infrastructuur 

bij de kennisinstellingen, zetten we in 2019 in op het valoriseren van de 
aanwezige kennis. Immers, ook het bedrijfsleven moet van deze kennis gebruik 
kunnen maken. Hierbij bleven we niet alleen op de ons bekende paden, we 
probeerden ook onze horizonten wat Europese programma’s betreft, te 
verruimen. Verder kwam de eigen werking van TUA op kruissnelheid, 
aangevoerd door de verschillende expertengroepen. In de diverse 

kenniswerven werd gesproken over onderzoekexpertise, beschikbare 
infrastructuur, het aanwezige netwerk en onderwijsinitiatieven. Ook het concept 

van de ‘kennisvragen’ werd verder uitgewerkt en kreeg een eerste testronde dit jaar. 
De resultaten waren positief, in 2020 zal dit concept dan ook verder vorm krijgen. 
Daarnaast werkten we mee aan enkel vernieuwende onderwijsinitiatieven, met de 
uitrol van duaal leren in het hoger onderwijs voorop. Ook in 2020 zullen we blijven 
innoveren en onze partners uitdagen om de lat telkens wat hoger te leggen.   

 

 

 

Jean de Bethune  
Gedeputeerde voor Economie 

Charlotte Destoop 
Directeur 
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Glossarium 
 

AEI 

 

Agence pour l’Entreprise & l’Innovation 

AGF 

CID 

Aardappelen, Groente en Fruit 

Circular Inspiration Day 

EFRO Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling 

EGTS 

ESF 

ESIF 

Europese Groepering voor Territoriale Samenwerking 

Europees Sociaal Fonds 

Europese Structuur- en Investeringsfondsen 

GTI Geïntegreerde Territoriale Investering 

HZ Hogeschool Zeeland 

I4.0 Industry 4.0 

kmo’s Kleine en middelgrote ondernemingen 

LED Laagdrempelig Expertise- en Dienstverleningscentrum 

LME La Maison de l'Entreprise 

M&M Machinebouw en Mechatronica 

mkb Midden- en kleinbedrijf 

NFID Nord France Innovation Développement 

OC West Ondernemerscentra West-Vlaanderen 

OIP Open Innovatieplatform 

POM 

TUA 

Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij 

Technische Universitaire Alliantie 

UWV Werkbedrijf Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen 

VDAB Vlaamse Dienst Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding 

VKC Vlaams Kunststofcentrum 

VLAIO Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen 

Vlajo Vlaamse Jonge Ondernemingen 

VLIZ Vlaams Instituut voor de Zee 
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Organisatie 
De ‘Technische Universitaire Alliantie voor economische transformatie in West-Vlaanderen’ (TUA West) werd 
opgericht door een formele beslissing van de Provincieraad van West-Vlaanderen op 25 september 2014. 

Statuut 
De Stichting is een provinciaal extern verzelfstandigd agentschap in privaatrechtelijke vorm, zoals bedoeld in 
artikel 238 van het Provinciedecreet, in de vorm van een private stichting. 

Doel 

De statuten, opgemaakt bij notariële akte van 27 februari 2015, omschrijven het doel van TUA West als volgt: 
bij te dragen tot de ‘versnelde transformatie van de kennisgedreven economie in West-Vlaanderen. De 
Stichting doet dit via het ontwikkelen, aantrekken en stimuleren van actoren voor hoger onderwijs en 
onderzoek in de provincie, zodat deze hun samenwerking met en hun maatschappelijke dienstverlening naar 
inzonderheid ondernemingen kunnen versterken’. 

De doelstelling zit ook vervat in de benaming: 

'Technisch’ verwijst naar ‘economisch relevant’ en ‘toepasbaar’  

‘Universitair’ naar de hogescholen en universiteiten, actief in de provincie  

'Alliantie’ naar een triple helix samenwerking en een bundeling van krachten 

 

Daarbij wordt preferentieel ingezet op kennis die aansluit bij de in de provincie West-Vlaanderen aanwezige 
economische clusters en het provinciaal strategisch-economisch beleid. De komende jaren staat de realisatie 
van de economische beleidsdoelstellingen van het meerjarenplan 2020-2025 van Provincie West-Vlaanderen 
centraal. 

Stichtende leden 

 

 

 

  

https://www.kuleuven.be/toekomstigestudenten/campussen.php
https://www.ugent.be/campus-kortrijk/nl
https://www.vives.be/nl
https://www.voka.be/
javascript:
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Interne structuur 

Organogram 

 

Raad van bestuur 

De raad van bestuur bepaalt de strategische koers van TUA West en is samengesteld uit vertegenwoordigers 
van elke hoger onderwijsinstelling in West-Vlaanderen, raadsleden uit de Provincieraad en afgevaardigden 
van ondernemingen en werkgeversorganisaties. 

Bijeenkomsten 
25.03.2019 - 24.06.2019 - 14.10.2019 - 16.12.2019 

Samenstelling 
Wouter Blomme (UNIZO West-Vlaanderen) - Filip Buyse (Provincieraadslid) - Dominiek Callewier 
(Ondernemers) - Luc Coupille (Ondernemers) - Jean de Bethune (Voorzitter, gedeputeerde voor Economie) - 
Lode De Geyter (Algemeen directeur Howest) - Piet Desmet (Vicerector KU Leuven) - Charlotte Destoop 
(Waarnemend TUA) - Joris Hindryckx (Algemeen directeur VIVES) - Justine Hollevoet (Provincieraad) - Ilse 
La Gasse (UNIZO West-Vlaanderen) - Lies Laridon (Provincieraad) - Herman Lodewyckx (Provincieraad) - 
Bert Mons (Algemeen directeur Voka) - Ilse Vanderhaeghe (Waarnemend Provincie) - Mieke Van Herreweghe 
(Universiteit Gent) - Martine Vanryckeghem (Provincieraad) 

Bovengenoemde leden vormen de raad van bestuur sinds september 2019. TUA West wenst dan ook 
uitdrukkelijk de heer Vermeersch, de heer Coupé, mevrouw Schrauwen, mevrouw Janssens, mevrouw 
Schotte, de heer Bultinck, mevrouw Cardoen, mevrouw Van Hootegem, de heer Vereecke, de heer Ronse, te 
bedanken voor hun betrokkenheid en constructieve feedback. 
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Directiecomité 

Het directiecomité bereidt de beslissingen van de raad van bestuur voor. Het comité is samengesteld uit 
vertegenwoordigers van alle hoger onderwijsinstellingen in West-Vlaanderen, de directeur van TUA, de 
coördinator van de beleidskern economie van de Provincie en een vertegenwoordiger van UNIZO West-
Vlaanderen of Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen. Deze laatste twee actoren beschikken over 
een tweejaarlijks roterend lidmaatschap. In de loop van 2019 schoof Voka mee aan tafel als vertegenwoordiger 
van de West-Vlaamse bedrijfswereld. 

Bijeenkomsten 
04.02.2019 - 11.03.2019 - 13.05.2019 - 17.06.2019 - 09.09.2019 - 28.10.2019 - 02.12.2019 

Samenstelling 
Jean de Bethune (Voorzitter) - Charlotte Destoop (TUA) - Carl Devos (UGent) - Bart Leenknegt (Howest) - 
Frederik Vandecasteele (Voka) - Ilse Vanderhaeghe (Provincie West-Vlaanderen) - Isabel Vanslembrouck 
(VIVES) - Jan Verhamme (KU Leuven) 

Strategische Werkgroep Hoger Onderwijs 

De historisch gegroeide Strategische Werkgroep Hoger Onderwijs, die al voor de formele oprichting van TUA 
nadacht over het hoger onderwijs binnen de provincie, heeft een adviserende rol voor de inhoudelijke werking 
van de stichting. 

Bijeenkomsten 
24.06.2019 en 16.12.2019 

Samenstelling 
Lieven Danneels (Ondernemers) - Koenraad Debackere (KU Leuven) - William De Groote (VIVES) - Carl 
Devos (UGent) - Jan Durnez (Howest) - Bart Leenknegt (Howest) - Ignace Lemahieu (UGent) - Hans Maertens 
(Voka) - Herman Vanlerberghe (VIVES) - Isabel Vanslembrouck (VIVES) 

Expertengroepen 

In de expertengroepen zetelen onderzoekers van alle West-Vlaamse kennisinstellingen. Er zijn thematische 
expertengroepen rond de belangrijkste speerpuntsectoren in West-Vlaanderen: Blue Energy, Machinebouw & 
Mechatronica, Nieuwe Materialen, Voeding en Zorg. De experten kijken ook over de inhoudelijke schotten 
heen; cross-sectorale innovatie staat immers garant voor de beste resultaten. 

In 2019 werden per expertengroep minstens twee bijeenkomsten georganiseerd: Blue Energy (20/2 en 11/9), 
M&M (26/2, 30/4, 1/7, 1/10 en 17/12), Nieuwe Materialen (10/5 en 4/10), Voeding (20/3, 22/5, 25/9 en 27/11), 
Zorg (1/3, 16/5 en 27/11). 

Een expertengroep heeft meerdere doelstellingen: 

 Het bevorderen van contact tussen de onderzoekers en het uitbouwen van een netwerk. 
 

 De aanwezige expertise in onze provincie in kaart brengen, zowel op vlak van onderzoek als van 
lopende projecten, en ontsluiten voor geïnteresseerden. 
 

 Op basis van de aanwezige expertise en infrastructuur worden projecten opgezet met een 
meerwaarde voor de West-Vlaamse topsectoren. Een belangrijke opdracht van de expertengroep is 
het zoeken naar externe financieringsmiddelen om deze projecten te kunnen realiseren. 
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 Acties ondernemen om de thematiek van de kenniswerf meer op te nemen in het lopende 
onderwijscurriculum, bijvoorbeeld via het aanreiken van thema’s voor bachelor- of masterproeven, via 
het aanbieden van stageplaatsen, via summer schools of postgraduaatopleidingen.  
 

 Coördineren van evenementen (zoals deelname aan beurzen) die de aandacht op de sector vestigen 
en de communicatie en ondersteuning ervan. 
 

 Het online vragenplatform Kenniswijzer (kenniswijzer.be) registreert kennis- en onderzoeksvragen die 
aan alle kennisinstellingen in de provincie worden voorgelegd. Zo houden kennisinstellingen een 
vinger aan de pols omtrent de vragen die leven in hun vakgebied. 

TUA streeft naar een maximale afstemming met de activiteiten van POM West-Vlaanderen. De voorzitter van 
de expertengroep neemt deel aan de door de POM georganiseerde kerngroep en de coördinator van de 
Fabrieken voor de Toekomst sluit aan op de expertengroep. 
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Strategische doelstellingen 
In de eerste plaats faciliteert TUA West samenwerkingen met en tussen de hoger onderwijsinstellingen 
(Howest, KU Leuven, Universiteit Gent en VIVES) en de onderzoekscentra in West-Vlaanderen. In tweede 
instantie wil TUA de aanwezige kennis laten doorstromen naar de bedrijven en vooral naar de kmo’s binnen 
de provincie. Zo helpt de organisatie de economische beleidsdoelstelling van de Provincie West-Vlaanderen 
mee realiseren.  

De activiteiten van TUA zijn gericht op de vijf belangrijkste West-Vlaamse sectoren: Blue Energy, 
Machinebouw & Mechatronica, Nieuwe materialen, Voeding en Zorgeconomie. 

Doelstelling 1: kennis verbinden 

TUA investeert in het verder uitbouwen van onderzoekinfrastructuur in West-Vlaanderen en in inhoudelijke 
samenwerking tussen de verschillende kennisinstellingen. 

Uitbouwen van infrastructuur voor kennisinstellingen 
Per West-Vlaamse speerpuntsector voert een expertengroep een actieplan uit voor de verdere ontwikkeling 
van zijn domein in de provincie. Na het oplijsten van de aanwezige expertise en infrastructuur, bekijken de 
experten welke extra infrastructuur nodig is. Via verschillende Europese projecten zoekt TUA naar 
financieringsmiddelen voor zowel investeringsprojecten binnen de prioritaire sectoren als werkingsprojecten 
op basis van de aangekochte infrastructuur. 

De voorbije jaren werd in samenwerking met de Provincie West-Vlaanderen, POM West-Vlaanderen en de 
kennisinstellingen al heel wat geïnvesteerd in onderzoekinfrastructuur: het Bewegingslabo van KU Leuven in 
Brugge, het Zorglab van VIVES, de aankoop van een nieuwe monofilamentlijn door Centexbel, het West-
Vlaams Competentiecentrum Machinebouw & Mechatronica. In 2020 zullen ook het VEG-i-TEC gebouw, het 
Circular Materials Center en de analyseapparatuur van OIP Voeding gerealiseerd zijn. 

Ondersteunen van opleidingen voor de kenniswerven 
Gedragen onderzoek levert de basis voor kwaliteitsvol onderwijs. TUA ondersteunt bestaande opleidingen in 
de West-Vlaamse topsectoren en helpt nieuwe onderwijsinitiatieven mee uit te bouwen. De waaier aan 
initiatieven is breed: van volwaardige bachelor- en masteropleidingen over summer schools tot 
postacademische en voortgezette opleidingen. 

Daarnaast denkt TUA ook na over het onderwijs van de toekomst. Zo verkent TUA samen met verschillende 
stakeholders van de Provincie mee de uitbouw van duaal onderwijs in het hoger onderwijs.  

Doelstelling 2: innovatie stimuleren 

TUA onderneemt in samenspraak met diverse partners acties om de aanwezige kennis te valoriseren en zo 
innovatie te stimuleren. Omwille van hun gedegen infrastructuur zijn kennisinstellingen gegeerde 
samenwerkingspartners. TUA brengt onderzoekers en bedrijven samen via werkingsprojecten binnen de 
prioritaire sectoren. Daarbij worden de infrastructuur en onderzoeksresultaten van de West-Vlaamse 
hogescholen en universiteiten en onderzoekscentra meer en beter beschikbaar gesteld voor ondernemingen. 

Open innovatie 
TUA valoriseert kennis via open innovatie of de praktijk van bedrijven om innovatieve ideeën en concepten 
met een andere onderneming of kennisinstelling(en) uit te werken, uit te wisselen en eventueel te verhandelen. 

Het principe van open innovatie vertaalt TUA op verschillende manieren naar de praktijk: 

 Via een open innovatieplatform dat als een neutraal samenwerkingsverband de contacten tussen 
kennisinstellingen en ondernemingen stimuleert. 
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 Het delen van onderzoekinfrastructuur die ter beschikking staat van geïnteresseerde partijen tegen 
marktconforme prijzen. 

 Een bedrijf kan bepaalde testen uitvoeren in een volwaardig uitgerust labo en eventueel de hulp 
inroepen van een kennisinstelling om de resultaten mee te helpen analyseren. 

Via haar projectwerking heeft TUA zich ontwikkeld als expert in dit concept en geeft TUA hierover regelmatig 
keynotes bij relevante gelegenheden. 

Kenniswijzer 
Via Fabrieken voor de Toekomst hebben POM en TUA de Kenniswijzer ontwikkeld en gelanceerd eind 
november 2019. Kenniswijzer is een online platform waar bedrijven een concrete vraag kunnen voorleggen 
aan experten uit West-Vlaamse kennisinstellingen. 

Ondernemingen en kennispartners slaan wel vaker de handen in elkaar, maar de Kenniswijzer biedt een 
surplus aan toegankelijkheid en effectiviteit: bedrijven kunnen met vragen over hun productontwikkeling en 
productieproces op een laagdrempelige en snelle manier in contact komen met de juiste experten van West-
Vlaamse hoger onderwijsinstellingen en onderzoekscentra. 

De kenniswijzer bundelt de knowhow van experten van alle universiteiten, hogescholen en kennisinstellingen 
in West-Vlaanderen in twee van de belangrijke speerpuntclusters van de regio: Nieuwe Materialen en 
Machinebouw & Mechatronica. In een latere fase worden ook de sectoren Blue Energy en Voeding 
opgenomen. 

Naar een structurele samenwerking tussen hoger onderwijs en werkveld 
De samenwerking tussen hoger onderwijs en bedrijven gaat verder dan het voorleggen van kennisvragen aan 
onderzoekers, of het delen van onderzoekinfrastructuur. TUA is ervan overtuigd dat de link tussen de 
onderwijs- en de bedrijfswereld best zo vroeg mogelijk wordt  gelegd. TUA helpt daarom om een structurele 
samenwerking uit te bouwen tussen het hoger onderwijs en het werkveld. Zo onderneemt en ondersteunt 
TUA, samen met de kennisinstellingen, Ondernemerscentra West-Vlaanderen, POM, Provincie West-
Vlaanderen en partners zoals Unizo, Voka,  en Vlajo, acties die jongeren tijdens hun studie overtuigen van het 
belang van ondernemerschap, of van de meerwaarde van een buitenlandse stage. Via een doorgedreven 
samenwerking, bijvoorbeeld aan de hand van verschillende vormen en gradaties van werkplekleren, staan 
bedrijven samen met de kennisinstellingen mee in voor de opleiding van toekomstige professionals of voor de 
omscholing van werkenden.  
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Actieplan 
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Activiteiten 

Kennis verbinden 

Als projectbureau 
TUA West zoekt permanent naar opportuniteiten om te investeren in extra kennisinfrastructuur voor de hoger 
onderwijsinstellingen. Eén van de manieren om dit te doen is via Europese subsidieprogramma’s. TUA 
fungeert als facilitator en expert inzake projectwerking en neemt diverse rollen op in Europese projecten: van 
informele partner over copromotor tot projectverantwoordelijke. 

Om Europese middelen naar West-Vlaanderen te halen, analyseerde TUA in 2019 27 Europese 
subsidieprogramma’s en toetste deze op hun relevantie en bruikbaarheid binnen haar werking. De studie 
wordt komend jaar nog verder uitgebreid met Europese netwerken. Daarnaast neemt TUA regelmatig deel 
aan infosessies rond subsidieprogramma’s. Op die manier houdt de organisatie de vinger aan de pols en linkt 
ze ideeën van de kennisinstellingen efficiënt aan het juiste programma. 

Dankzij haar ervaring met Europese projecten beschikt TUA over kennis op het vlak van staatssteunanalyses. 
De regels inzake staatssteun zijn vastgelegd in Europese wetgeving en moeten vermijden dat bedrijven die 
deelnemen aan gesubsidieerde activiteiten een onrechtmatig concurrentievoordeel krijgen binnen de interne 
markt. 

Momenteel heeft TUA expertise opgebouwd in volgende Europese programma’s: 

INTERREG  
Interreg is een Europees programma voor Europese Territoriale Samenwerking dat met gesubsidieerde 
projecten de samenwerking tussen grensregio’s in verschillende landen bevordert en de (sociaal-) 
economische cohesie in de hele Europese Unie versterkt. Het programma voegt gemeenschappelijke 
deskundigheid samen en valoriseert het potentieel van alle betrokken regio’s. Elke grensstreek binnen de EU 
kent een eigen Interreg-programma. 

INTERREG VLAANDEREN-NEDERLAND 
Interreg Vlaanderen-Nederland omvat de regio’s West-Vlaanderen, Oost-
Vlaanderen, Antwerpen, Vlaams-Brabant, Vlaams en Nederlands Limburg, 
Noord-Brabant en Zeeland. Binnen dit programma heeft TUA in 2019 in vier 
projecten een rol opgenomen (infra). 

INTERREG FRANCE-WALLONIE-VLAANDEREN 
Binnen dit Interreg-programma werken vijf Franse en Belgische regio’s 
samen om de grens te doen vervagen: Hauts-de-France en Grand Est in 
Frankrijk en Wallonië en West- en Oost-Vlaanderen in België. Binnen dit 
Interreg-programma loopt één project waarin TUA actief is als copromotor 
(infra). 

EFRO 
Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) is één van de 
Europese Structuur- en Investeringsfondsen (ESIF). Deze fondsen 
versterken de economische, sociale en territoriale cohesie binnen de 
Europese Unie en verminderen bestaande wanverhoudingen tussen de 
regio’s. 

Op Vlaams grondgebied zorgt het Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO) voor ondersteuning 
bij de realisatie van de Europa 2020-doelstellingen, dit onder de noemer ‘EFRO Vlaanderen’. 

Binnen de huidige programmaperiode lopen er 9 actieve projecten waarvan TUA  (co)promotor is. Al deze 
projecten kaderen tevens in het West-Vlaamse GTI-kader. Binnen deze Geïntegreerde Territoriale 

http://www.interreg-fwvl.eu/nl
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Investeringen wordt een specifieke strategie voor het desbetreffende gebied ontwikkeld, waarbij middelen 
worden gebundeld uit verschillende assen, operationele programma’s en fondsen. 

In 2018 werden verschillende nieuwe projectoproepen gelanceerd waar TUA West en haar partners 
enthousiast op in tekende.  Dit resulteerde in het indienen van 9 projectvoorstellen. Na evaluatie werden een 
resem aan projecten, meer specifiek 6 projecten, goedgekeurd. Via deze projecten (3 EFRO-GTI en 3 Interreg 
Vlaanderen-Nederland) kan TUA wederom bijdragen tot de stimulatie van de West-Vlaamse kenniseconomie.  

In 2019 lanceerde VLAIO 3 projectoproepen waar men het restbudget van de programmaperiode alloceerde. 
Dit schiep opnieuw opportuniteiten om in te spelen op de noden binnen de provincie. Actueel is de Brexit die 
een niet te onderschatten impact heeft op de West-Vlaamse export. Vanuit die optiek diende TUA West, 
samen met een aantal economische spelers, een dossier in om hierop te anticiperen.  

ESF 
Het Europees Sociaal Fonds (ESF) stimuleert Vlaamse organisaties om de arbeidsmarkt te versterken en de 
werkgelegenheid te vergroten. ESF helpt mensen omscholen naar een nieuwe job of begeleidt hen bij het 
zoeken naar een eerste baan. Bedrijven krijgen hulp bij de afstemming werk/privé voor de werknemers en de 
structuur van de arbeidsorganisatie. TUA werkt in twee ESF projecten rond duaal leren in het hoger en 
volwassenonderwijs. 

Op vlak van internationalisering 
GRENSINFOVOORZIENING VLAANDEREN-NEDERLAND 

 

Dethon, EGTS Linieland van Waas en Hulst, 
Gemeente Bergen op Zoom, Gemeente 
Eindhoven, Gemeente Maastricht, Provincie 
Antwerpen, Provincie Oost-Vlaanderen, 
Sociale Verzekeringsbank/Bureau voor 
Belgische Zaken, UWV Werkbedrijf West-
Brabant & Zeeland, VDAB en Voka - Kamer 
van Koophandel Oost-Vlaanderen 

 

 

Interreg Vlaanderen-Nederland 

 

01/06/2016 – 31/05/2019  
Projectpartner 

 

€ 2.519.275,11  

Studentenmobiliteit tussen West-
Vlaanderen en Zeeland verhogen  

 

De algemene doelstelling van dit Interreg-project was de grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit in de 
grensregio bevorderen. Ondanks de goede relaties tussen de buurlanden zijn er praktische hindernissen op 
het gebied van wet- en regelgeving die grensoverschrijdende mobiliteit bemoeilijken. Het project heeft daarom 
ingezet op de uitbouw van een uniform en overkoepelend informatienetwerk voor grenswerkers om de 
arbeidsvraag en het aanbod van personeel in de grensregio beter en efficiënter op elkaar af te stemmen.  

De activiteit ‘Grensoverschrijdende scholings- en stagemogelijkheden’ van TUA richtte zich op het stimuleren 
van grensoverschrijdende mobiliteit bij studenten hoger onderwijs. Door studenten bewust te maken van de 
mogelijkheden aan de andere kant van de grens, nog voor ze zich op de arbeidsmarkt begeven, wordt de 
toekomstige arbeidsmarktmobiliteit bevorderd. 
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TUA heeft daarom geïnvesteerd in een 
grensoverschrijdend expertnetwerk voor 
hoger onderwijs om de randvoorwaarden te 
creëren voor een grensoverschrijdend 
onderwijs- en stageaanbod tussen de 
provincies West-Vlaanderen en Zeeland en 
in sensibilisering van en communicatie naar 
studenten. 

 
 

 

Met de financiële steun van: 

 

 

 
 

UITBOUWEN TASK FORCE CHINA 
De provincie West-Vlaanderen en de Chinese provincie Zhejiang hebben reeds een lange traditie van 
samenwerking op vlak van economie, landbouw en onderwijs die de positie van West-Vlaanderen in de globale 
economie verstevigt. 

Omdat beide provincies geconfronteerd worden met uitdagingen op vlak van milieu, onderzoek en 
gezondheidszorg, besloten ze om een gezamenlijk kennisinstituut voor duurzame economie uit te bouwen. 
De Provinciebesturen willen op die manier hun expertise rond deze problematieken delen en versterken.  

Dit kennisinstituut zal als platform optreden waar 
onderzoeksinstellingen, in samenwerking met de 
industrie en onafhankelijke kenniscentra, toegepast 
wetenschappelijk onderzoek uitvoeren, pilots kunnen 
uitbouwen en kennis en ervaringen uitwisselen. Deze 
oplossingen dragen bij tot een circulaire economie en 
verkleinen de ecologische voetafdruk in beide 
provincies. Via Task Force China coördineert TUA de 
West-Vlaamse inspanningen samen met Provincie 
West-Vlaanderen. 

Een  Chinese delegatie bracht op 11 december een 
bezoek aan de labs van het Machinebouw- en 
Mechatronicacentrum en onderzocht de 
samenwerkingsmogelijkheden binnen industrie 4.0. 

BEZOEK CANADESE AMBASSADE 
In november 2018 vond een verkennend gesprek plaats tussen de Canadese ambassade en de West-
Vlaamse kennisinstellingen. Er werd besproken wat beide Canada en West-Vlaanderen voor elkaar kunnen 
betekenen met specifieke aandacht voor het West-Vlaams competentiecentrum Machinebouw & 
Mechatronica. In februari 2019 bracht de Canadese ambassade opnieuw een bezoek aan West-Vlaanderen 
en haar kennisinfrastructuur tijdens Indumation 2019. 

Twee brochures maken de studenten 
wegwijs in het studie-aanbod over de grens 
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ONTDEKKEN SAMENWERKINGSMOGELIJKHEDEN MET SAINT-OMER 
Afgelopen jaar vonden er een aantal uitwisselingen plaats met kennispartners uit Saint-Omer, een Noord-
Franse stad. Er werd nagedacht met de expertengroep Machinebouw en Mechatronica over mogelijke 
samenwerkingsopportuniteiten en het partnerschap uit Saint-Omer bracht een bezoek aan de labo’s van het 
West-Vlaams Competentiecentrum M&M. In samenwerking met de Provincie West-Vlaanderen wordt 
momenteel actief gezocht naar Europese programma’s die deze samenwerking structureel kunnen maken. 

Via innoverend onderwijs 
DUAAL LEREN 
TUA vertegenwoordigt het hoger onderwijs in de forum- en kerngroep van het Provinciaal Partneroverleg 
Duaal Leren. Vanuit deze overlegorganen volgt TUA de ontwikkelingen rond duaal leren in het secundair 
onderwijs op om na te gaan hoe deze onderwijsvorm ook in het hoger onderwijs kan worden geïmplementeerd. 
Dit resulteerde in de indiening van drie nieuwe projecten waarin proeftuinen duaal leren werden opgezet in 
het hoger- en volwassenonderwijs in 2019 (infra). 

DE LERENDE EUREGIO SCHELDEMOND 
 

Dethon, Howest, Odisee, Huis 
van het Leren, Provincie Oost-
Vlaanderen, Scalda, Stad Gent, 
Stichting Hogeschool Rotterdam, 
Syntra Midden-Vlaanderen, 
Syntra West, Unizo Oost-
Vlaanderen, Unizo West-
Vlaanderen, Unizo vzw, UZ Gent 

  

Interreg Vlaanderen-
Nederland 

 

 

2019 - 2022 

 

 

Projectpartner 

 

 
€ 2.763.165,26 

 

 

Trekker activiteit 3.3: 
Grenzeloos leren: 
proeftuinen hybride 
leervormen niveau 5  

 

De Lerende Euregio Scheldemond mikt op een groter technisch arbeidspotentieel voor bedrijven en een 
grotere arbeidsmarkt voor pas afgestudeerden, vanuit het perspectief van één grensoverschrijdende 
arbeidsmarkt Euregio Scheldemond.  

In de Euregio Scheldemond is er aan beide zijden van de grens een gebrek aan  technische profielen. De 
Vlaamse en Nederlandse projectpartners willen die krapte aanpakken door samen in te zetten op: 

 het vergroten van de aantrekkingskracht van technische en zorgopleidingen 
 de kwaliteit van technische en zorgopleidingen door middel van hybride leren verbeteren 
 een betere afstemming tussen onderwijs en arbeidsmarkt door grensoverschrijdende 

competentievertaaloefeningen 
 het bevorderen van de grensoverschrijdende arbeidsmarkt en mobiliteit via netwerkvorming en 

informatieverstrekking 

Howest, Odisee en Stichting Hogeschool Rotterdam zetten, onder coördinatie van TUA, een 
grensoverschrijdende proeftuin op binnen de opleidingen ‘Netwerkbeheer’ en ‘Internet of Things’. Door 
proeftuinen op te zetten willen de projectpartners hun expertise en ervaringen op het vlak van hybride leren 
uitwisselen en met elkaar delen, om zo te komen tot best practices voor hybride leren in graduaatsopleidingen. 
Hybride leervormen kunnen helpen om de competenties van afgestudeerden beter te laten aligneren op 
vragen vanuit het bedrijfsleven. Jongeren zijn door het werkplekleren beter voorbereid op de arbeidsmarkt 
terwijl bedrijven toegang hebben tot technische profielen met competenties die aansluiten bij hun noden. 
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Met de financiële steun van: 

 

 

 
 

DUAAL LEREN IN HET HOGER EN VOLWASSENONDERWIJS: COCREATIE VAN VIER LEERTRAJECTEN OP MAAT 

 

Agoria, CVO Altus, CVO VTI Brugge, 
Huis van het leren, POM en VIVES  

ESF 

 

05/03/2019 – 31/08/2020 

 

Promotor 

 

€149.977,80 

 

Projectmanagement en liaisonfunctie 
tussen onderwijsinstellingen, werkveld 
en provinciale en Vlaamse overheid. 

Dit project heeft tot doel een beter inzicht te krijgen in de mogelijkheden, randvoorwaarden en modaliteiten 
van duaal leren in het volwassenenonderwijs en hoger onderwijs. Het speelt in op de noden van de West-
Vlaamse arbeidsmarkt, met focus op de Haven van Zeebrugge, waar heel wat technische knelpuntvacatures 
voorkomen.  

In cocreatie met bedrijven worden proeftuinen opgezet in volgende opleidingen:  

 Electromecanicien (volwassenenonderwijs CVO Altus en CVO VTI Brugge) en Elektromechanische 
systemen (graduaatsopleiding Hogeschool VIVES, campus Brugge)  

 Voertuigtechnieken (graduaatsopleiding Hogeschool VIVES, campus Kortrijk)  
 Netwerkbeheer (graduaatsopleiding Hogeschool VIVES, campus Brugge)  

De proeftuinen zetten in op:  

 Sensibilisering van lerenden en werkgevers  
 Statuut van de lerende  
 Financiële incentives voor bedrijven/werkgevers  
 Kwaliteitsvolle leerwerkplekken en mentoropleidingen  

Met de financiële steun van: 
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INTEGRATIE VAN HET FRANSE DUAAL LEREN ‘ALTERNANCE’ IN HET VLAAMSE HOGER ONDERWIJS 

 

DewaConnect 
 

 

ESF 

 

05/03/2019 – 31/08/2020 

 

Projectpartner 

 

€ 150.000 

 

Liaisonfunctie tussen 
onderwijsinstellingen en bedrijven         

In het Franse hoger onderwijs is het systeem van ‘alternance-studeren’ goed ingeburgerd. Alternance-
studenten gaan enkele dagen naar school en gebruiken de verworven kennis de overige dagen op de 
werkplek. Ze hoeven geen inschrijvingsgeld te betalen en krijgen een loon bij het bedrijf waar ze in dienst zijn. 
Dit zorgt voor een win-winsituatie: het bedrijf heeft een goedkopere, maar hoger opgeleide werkkracht en de 
student heeft de mogelijkheid om, naast zijn studies, te sparen of zelfstandig te gaan wonen.  

Door middel van dit project wil DewaConnect, samen met TUA, nagaan hoe dit Franse duaal leermodel kan 
worden geïntegreerd in het Vlaamse hoger onderwijs. Het project wil bruggen bouwen met Vlaamse bedrijven 
die op zoek zijn naar hoger opgeleide werkkrachten en met Vlaamse hogescholen en studenten die zoeken 
naar een duale (internationale) leerervaring.  

In de loop van 2019 maakten de ervaringen van enkele geïnteresseerde studenten alvast duidelijk dat er heel 
wat (Belgische en Vlaamse) juridische en sociale regelgeving remmend werkt om in het Alternance systeem 
te stappen (bv. het stageloon dat de Franse ondernemingen verplicht moeten betalen versus de maximale 
bedragen die Belgische studenten mogen verdienen in de fiscale wetgeving en de regelgeving rond het 
groeigeld).  

Met de financiële steun van: 

 

  

http://www.dewaconnect.fr/
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Innovatie stimuleren 

Via open innovatie en cocreatie 
Onder het motto ‘samenwerken is het nieuwe concurreren’ schrijven veel subsidieprogramma’s het principe 
van cocreatie voor. Dit impliceert dat alle eindgebruikers van een waardeketen worden betrokken bij de 
ontwikkeling en productie van een dienst of product. Best practices tonen aan dat het betrekken van deze 
individuen vaak een toegevoegde waarde heeft, omdat het ontwikkelde product beter beantwoordt aan de 
noden van de eindgebruiker. TUA treedt op als voortrekker van dit principe. 

TUA gaf op Dag van het Onderzoek van VIVES een presentatie over de toegevoegde waarde van regionaal 
samenwerken. Op een infosessie over het Honours Degree van VIVES verzorgde TUA een masterclass over 
de toegevoegde waarde van cocreatie en open innovatie. 

 

De afgelopen jaren  is TUA erin geslaagd veel kennis en ervaring op te doen rond cocreatie en open innovatie. 
Dit laat toe om in de vele projecten, waar open samenwerking tussen verschillende partners en de ontwikkeling 
van een open innovatieplatform centraal staan, de rol als expert op te nemen. 

BLUE ACCELERATOR 

 

POM, UGent, VITO, VIVES en VLIZ 

 

EFRO-GTI 

 

01/05/2018 – 30/04/2021 

 

Copromotor 

 

€ 3.677.000,00 

 

Netwerk van experten 

 

Het project speelt in op de nood aan testfaciliteiten on-, near- en offshore en wil met Oostende als uitvalsbasis 
een living lab creëren waar testen mogelijk zijn in real life zee condities. Dit living lab omvat de realisatie  van 
een aanbod aan testfaciliteiten in on-, near- en offshore omgeving, het opzetten van een gemeenschappelijke 
omkadering voor de verschillende faciliteiten ter ondersteuning van gebruikers, het opzetten van een 
academisch gedreven innovatieprogramma en het realiseren van een ondersteunend open innovatieplatform 
blue energy. 

Dag van het Onderzoek (VIVES) Masterclass bij Honours Degree (VIVES) 
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Het Blue Accelerator-project wordt voor 1,5 miljoen euro gefinancierd door EFRO, met cofinanciering van 
735.400,00 euro door de Vlaamse overheid (Hermes-fonds). Het project wordt uitgevoerd door POM West-
Vlaanderen in samenwerking met TUA, Universiteit Gent, VIVES, VITO en VLIZ. 

   

 

Met de financiële steun van: 

 

CIRCULARITY IN & WITH NEW MATERIALS 

 

Catalisti, Centexbel, Howest, KU 
Leuven, POM, UGent en VIVES 

 

EFRO-GTI 

 

01/05/2017 – 30/06/2020 

 

Copromotor 

 

€ 2.500.000,00 

 

Ontwikkeling open innovatieplatform 

In dit project staat het gebruik van recyclaat als grondstof voor de kunststofverwerkende en textielindustrie 
centraal. Op die manier moeten deze sectoren uitgroeien tot voorlopers in het sluiten van kringlopen. Hiervoor 
krijgt het VKC-gebouw een uitbreiding met het Circular Materials Center om de beoogde investeringen een 
plaats te geven in een open innovatiehal.  

De opening  van het Circular Materials Center is 
voorzien in het voorjaar van 2020 en betekent de 
start van een intensieve samenwerking tussen een 
aantal kwalitatieve partners binnen de regio. Het 
Circular Materials Center is de verankering van de 
Fabriek voor de Toekomst Nieuwe Materialen waar 
de kunststofverwerkende en textielindustrie en 
onderzoek elkaar letterlijk kunnen vinden.  

Circular Materials Center (binnen) 

In juni 2019 werd het maritiem testplatform officieel geopend 
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Naast een grote investeringscomponent 
behelst het project ook uit de uitwerking 
van een open innovatieplatform waar 
neutraliteit, transparantie en openheid 
centraal staan. In 2019 werd een 
overeenkomst afgesloten waardoor de 
projectpartners zich engageren actief aan 
kennisdeling te doen en er afspraken 
gemaakt werden omtrent het gebruik van 
de verschillende toestellen. 

Met de financiële steun van: 

 

 

CROP ON TOP  

 

Inagro 

 

EFRO-GTI 

 

01/05/2017 – 31/12/2020 

 

Lid stuurgroep 

 

€ 7.987.112,00 

 

Kennisdeling inzake cocreatie, open 
innovatieplatformen, living labs en 
staatssteun 

 

Crop on top organiseert de ontwikkeling van urban 
farming technologie binnen Vlaanderen volgens de 
principes van cocreatie tussen technologiebedrijven, 
telers, kennisinstellingen en andere relevante 
stakeholders zoals industrie en overheden. Hiertoe 
wordt geïnvesteerd in een onderzoekomgeving met een 
hoge demonstratieve waarde. 

De infrastructuur wordt een visionaire, inspirerende en 
creatieve onderzoek- en werkomgeving, is 
architectonisch een landmark aan de Roeselaarse 
stadsrand én is maximaal toegankelijk voor het brede 
publiek om het maatschappelijk draagvlak te creëren 
voor hoogtechnologische glastuinbouw en 
stadslandbouw. 

TUA is geen formele partner, maar verleent wel haar kennis inzake living labs, cocreatie, staatssteun en de 
ontwikkeling van open innovatieplatformen via de stuurgroep. Deze komt op frequente basis samen om de 
stand van zaken en toekomstige activiteiten te bespreken. 

 

Circular Materials Center (zijaanzicht) 
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Met de financiële steun van: 

 
 

MACHINEBOUW & MECHATRONICACENTRUM WVL 

 

Howest, KU Leuven Campus 
Brugge, POM, Sirris en UGent 
Campus Kortrijk 

 

EFRO-GTI 

 

01/01/2017 – 31/08/2019 

 

Copromotor 

 

€ 4.270.521,38 

 

Ontwikkelen open innovatieplatform 

 
Dit project ondersteunt de evolutie van de machinebouw- en mechatronicasector om zo zijn internationale 
positie en verankering in Vlaanderen op duurzame wijze te versterken. 

De projectpartners realiseren dit via de oprichting van een West-Vlaams Competentiecentrum met als 
hoofdthema Industrie 4.0. Het centrum bestaat uit vijf verschillende labs: 

Innovatielab ‘The Ultimate Machine’ | KU Leuven Campus Brugge 

Het opzet van dit innovatielab is om machines en voertuigen om te  vormen tot 
geconnecteerde en (semi-)autonome cyber physical systems. De evolutie naar 
internet of things, of web-of-systems leidt naar zelf-organiseerbare netwerken 
van sensoren, communicatie, actuatoren en intelligentie.  

De bouwwerken zijn gestart in juli 2019. De oplevering is gepland in de zomer van 2020 om in de herfst operationeel te zijn. 
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Innovatielab ‘The Ultimate Factory’ | KU Leuven Campus Brugge 

Deze conceptfabriek bestaat uit een aantal zelforganiserende plug- en 
producesystemen en omvat zowel ingeburgerde als nieuwe processen, waaronder 
een klein logistiek systeem, sensorennetwerk, industriële controllers en 
communicatie-modules. The Ultimate Factory is een proeftuin om radicaal nieuwe 
disruptieve innovaties uit Industrie 4.0 op een eenvoudige manier te 
implementeren. 

Applicatielab ‘Smart Assembly/Production’ | Sirris en UGent    Campus 

Kortrijk 

Dit applicatielab focust op flexibele automatiseringsconcepten en zelflerende 
systemen voor flexibele en adaptieve werkplaatsen. Hoe kunnen nieuwe 
technologieën de operator ondersteunen om de assemblage te optimaliseren en 
de cognitieve en ergonomische belasting van de operator te reduceren? 

Applicatielab ‘Smart Production Organisation’ | Sirris en UGent   Campus 

Kortrijk 

Bij een slimme productieorganisatie ligt de focus op de vereenvoudiging van 
logistiek en een drastische reductie van de doorlooptijd binnen een 
productieomgeving met kleine series en hoge complexiteit en/of variëteit. Hier 
komen elementen aan bod zoals zelfsturende systemen, slimme producten en 
geavanceerde engineering systemen. Ook het connecteren van de reële en virtuele 
wereld om te komen tot real-time beslissingsondersteuning en 
productieoptimalisatie krijgt aandacht. 

Technologielab ‘Augmented & Virtual Reality’ | Howest 

Dit technologielab focust op de implementatie van Virtual Reality (VR) en 
Augmented Reality (AR) in machinebouw en mechatronica. Er wordt onder andere 
gebouwd aan concepten als operatoropleiding in VR of onderhoudstoepassingen 
in AR. Wat kunnen deze nieuwe technologieën in de waardeketen van een bedrijf 
betekenen of welke prototypes kunnen hierrond ontwikkeld worden? 

Het project mikt eveneens op de oprichting van een open innovatieplatform voor 
overleg tussen alle belanghebbenden, het begeleiden van de verschillende 
componenten en het uitzetten van de toekomststrategie. TUA stimuleert via dit 

platform een open samenwerking tussen kennisactoren en bedrijven. Centraal hier staat het gentlemen’s 
agreement dat in 2018 werd ondertekend en waarin de open samenwerking tussen de verschillende 
kennispartners wordt beschreven. 

Met de financiële steun van: 
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COCREATIE BINNEN HET COMPETENTIECENTRUM M&M 

 

Flanders Make, Howest, KU Leuven 
Campus Brugge, POM, Sirris, 
UGent en VIVES 

 

EFRO-GTI 

 

01/06/2019 – 31/05/2021 

 

Copromotor 

 

€ 1 480 000,00 

 

Faciliteren en stimuleren van 
cocreatietrajecten 

In dit vervolgproject betrekken de partners door cocreatie bedrijven bij het M&M-centrum. Er worden twee 
opeenvolgende cycli  aangeboden. Na elke cyclus worden de bevindingen op een open en non-discriminatoire 
manier verspreid naar de ruime doelgroep. 

Meer specifiek kunnen de deelnemende bedrijven een negental proof-of-concepts uitbouwen en valideren, die 
het hoofd bieden aan typische Industrie 4.0-uitdagingen. Daarvoor zijn slimme en intergeconnecteerde 
machines, productiesystemen en innovatieve, ondersteunende technologieën voor de operator onlosmakelijk 
met elkaar verbonden. Binnen dit project ligt de focus op het wegnemen van barrières bij de ontwikkeling en 
implementatie van deze sleutelelementen. De kennisinstellingen bieden samen met de bedrijven een 
antwoord op industriële uitdagingen. 

In oktober werd de eerste cyclus gestart onder het mom van een cocreatiebrainstorm waar bedrijven en 
kennisinstellingen samen de industriële uitdagingen verder vormgaven. Vanuit die optiek biedt dit project een  
antwoord op de snel veranderende wereld waar industrie 4.0 de hoofdrolspeler is. 

Met de financiële steun van: 

 

OPEN TESTING- EN ONDERZOEKSFACILITEITEN VOOR TOPSECTOREN IN DE VOEDINGSINDUSTRIE 

 

Flanders’ FOOD, KU Leuven 
Campus Kulak Kortrijk en UGent 
Campus Kortrijk 

 

EFRO-GTI 

 

01.09.2017 – 31.08.2020 

 

Promotor 

 

€ 95.575,39 

 

Projectcoördinatie en ontwikkeling 
open innovatieplatform 

 



JAARVERSLAG 2019 

24 | P a g i n a  

Het EFRO-project ‘OIP Voeding’ bouwt open testing- en onderzoeksfaciliteiten 
uit voor plantaardige nevenstromen in de voedselproductie en voor het 
frituurproces in de voedselverwerking. Dit wordt verwezenlijkt via investeringen 
in het laboratorium Food & Lipids van KU Leuven Campus Kulak Kortrijk en het 
laboratorium voor voedingsmicrobiologie- en technologie van UGent Campus 
Kortrijk. 

TUA treedt in dit project op als promotor en biedt ondersteuning inzake communicatie, disseminatie en 
wisselwerking met de industrie. Dit laatste gebeurt samen met Flanders’ FOOD. Daarnaast wordt een open 
innovatieplatform ontwikkeld dat de industrie een geïntegreerd antwoord en inzicht kan bieden op de complexe 
problematiek van valorisatie van plantaardige nevenstromen en frituren. 

Voor de realisatie van het open innovatieplatform werkt TUA nauw samen met Flanders’ FOOD. Aan de hand 
van thematische roadmaps werden de voedingsindustrie en de kennisinstellingen bevraagd. Twee roadmaps 
dragen sterk bij tot de ontwikkeling van OIP Voeding, namelijk ‘Van Aardappel tot Friet’ met een specifieke 
aandacht voor vetten en ‘Van Plant tot Veggie’ waar nevenstromen in de kijker stonden. 

De resultaten van deze roadmaps resulteerden al in heel wat projecten waar de industrie en de 
kennisinstellingen elkaar vinden. Een greep uit de ingediende projecten: Veggiechain (SBO-project), Popeye 
(ICON-project), Belgian Fries pilot (EFRO voor speerpuntclusters), Restaarde Circulair II (COOCK-project), 
Effective Separation of macroconstituents from biomass by combining unit operation based on insights in the 
structural organisation (SBO-project). 

Met de financiële steun van: 

 

 

PROEFTUIN VOEDING-WATER 

 

UGent Campus Kortrijk en Vlakwa 

 

EFRO-GTI 

 

01/06/2017 – 31/05/2021 

 

Copromotor 

 

€ 1.069.000,00 

 

Ontwikkeling werkgroepen en 
algemene projectopvolging 

 

Via het project ‘Proeftuin voeding-water’ willen UGent campus Kortrijk, TUA en Vlakwa hun kennis bundelen 
voor bedrijven uit de watertechnologie- en AGF-sector. Het project maakt deel uit van het drieluik VEG-i-TEC, 
een proeftuin voor groente- en aardappelverwerkende bedrijven die hun productieprocessen willen innoveren 
en optimaliseren. 

De stap van de onderzoeksfase naar de implementatie van technologische innovaties is voor bedrijven vaak 
nog te complex waardoor er sprake is van een kloof tussen onderzoek en de marktpenetratie. Dit project zet 
daarom een proeftuin op voor West-Vlaamse voedingsbedrijven. Dankzij de inrichting van een mini-
voedingsfabriek kunnen bedrijven op representatieve schaal alternatieve en innovatieve technologieën testen 
op verschillende eenheidsbewerkingen (wassen, snijden…). Binnen deze proeftuin is het mogelijk om de 
economische, ecologische en sociale impact van diverse technologieën in kaart te brengen.  
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2019 stond voornamelijk in het teken van openbare 
aanbestedingen en het finaliseren van het bouwontwerp 
waarbij de thematische werkgroepen belangrijk zijn. TUA 
speelt een centrale rol bij de opmaak van de 
beheersovereenkomst over de toestellen die in het 
onderzoekgebouw geplaatst zullen worden. 

 

 

Met de financiële steun van: 

 

 

SMART SERVICES BRIDGE 

 

Dockwize, HZ University of Applied 
Sciences, Howest, OC West, VIVES 

 

Interreg Vlaanderen-Nederland 

 

01/09/2019 – 31/08/2022 

 

Projectverantwoordelijke 

 

€ 1.799.932,51 

 
Ontwikkeling werkgroepen en 
algemene projectopvolging 

 
Smart Services Bridge slaat de brug tussen ondernemingen en het hoger onderwijs in de Provincies West-
Vlaanderen en Zeeland en ontwikkelt synergiën die het innovatievermogen in de regio stimuleren. 

Dit Interreg Vlaanderen-Nederland project 
beoogt de uitbouw van een structurele 
samenwerking tussen het hoger onderwijs 
en het werkveld. Enerzijds worden 
innovatietrajecten opgezet waarbij 
bedrijven ondersteuning krijgen van een 
hogeschool bij de ontwikkeling of 
optimalisatie van een product of dienst. 
Aanvullend hierop kunnen ze een 
valorisatietraject doorlopen om de 
innovaties die werden ontwikkeld  efficiënt 
en succesvol te implementeren en om te 
kunnen groeien.   

De trajecten zullen uiteenlopende 
onderwerpen bestrijken in de domeinen Energie, Life sciences en gezondheid, Agrofood, Machinebouw & 
Mechatronica, Nieuwe Materialen en Logistiek. Via interregionale expertdagen worden de ervaringen gedeeld 
en wordt het kennisnetwerk verder verankerd. 

Grensoverschrijdend partneroverleg in Vlissingen bij de 
Zeeuwse partners HZ University of Applied Sciences   en 
Dockwize  

In december 2019 werd de eerste steen gelegd. Het gebouw 
wordt geacht afgewerkt te zijn tegen het projecteinde. 

https://www.google.be/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fartesgroup.be%2Fwerven%2Fveg-i-tec-kortrijk&psig=AOvVaw0NiFb_qLAV51614j96e6se&ust=1581603315508000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJjQ09CZzOcCFQAAAAAdAAAAABAI
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WE-LAB FOR HEALTH TECHNOLOGY & MOVEMENT  

 

KU Leuven Campus Brugge en 
VIVES 

 

EFRO-GTI 

 

01/04/2017 – 31/06/2020 

 

Promotor 

 

€ 1.050.000,00 

 

Projectcoördinatie en ondersteuning 
inzake cocreatie 

 
Met dit investeringsproject bouwen TUA, KU Leuven Campus Brugge en VIVES aan twee innovatieve living 
labs in Brugge: het Bewegingslabo van KU Leuven Campus Brugge en het Zorglab van VIVES. De twee labs 
zijn operationeel sinds maart 2018 en kunnen na anderhalf jaar onderzoek al terugblikken op succesvolle 
resultaten. 

Beide labs werken samen met bedrijven en 
eindgebruikers en zijn exemplarisch voor de aanpak van 
cocreatie, een samenwerking tussen verschillende 
belanghebbenden. Innovatie ontstaat immers vaak op 
kruispunten. De waarde van deze methodiek ligt niet 
zozeer in de technologie, het product of de dienst, maar 
vooral in de ervaring van de gebruiker. De resultaten zijn 
producten of diensten die de behandeling en begeleiding 
van de patiënt, gebruiker en zijn omgeving kunnen 
optimaliseren. 

TUA treedt in dit project op als promotor, enerzijds om de band met de zorgactoren te bewaken en te 
versterken en anderzijds om de West-Vlaamse economie te versterken via de uitbouw van open 
innovatieplatformen.  

Waar in 2018 de nadruk werd gelegd op het uitvoeren van de vele investeringen om de living labs kwalitatief 
uit te bouwen, stond in 2019 het in de markt plaatsen van diezelfde infrastructuur centraal. 

Aan de hand van een website met een open oproep 
kunnen bedrijven en zorgactoren in één oogopslag 
terugvinden wat de focus van de kennisinstellingen is. 
De open oproep legt de link tussen de bedrijfswereld en 
bijhorende zorgsector en de kennisinstellingen. Hij staat 
voor onbepaalde tijd open en resulteerde reeds in een 
aantal interessante samenwerkingen. Zo heeft KU 
Leuven een extensieve samenwerking met enkele 
West-Vlaamse ziekenhuizen en slaagde ook VIVES erin 
een aantal succesvolle samenwerkingen op te zetten. 
Daarnaast werd ook actief ingezet op kennisvalorisatie 
via de ontwikkeling van een aantal tools. 

Na anderhalf jaar is het Bewegingslabo volledig 
geïnstalleerd en operationeel als eerste universitair en high 
tech labo voor bewegingsanalyse in West-Vlaanderen. 

Het VIVES-Zorglab is uitgegroeid tot een inspirerende fysieke woon- en 
leefruimte met aanwezigheid van vooruitstrevende zorgtechnologieën. 

http://www.welab.be/
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Met de financiële steun van: 

 

 

 

 

GOTOS3 

 

AEI, NFID en POM 

 

Interreg France-Wallonie-Vlaanderen 

 

01/07/2016 – 30/03/2021 

 

Ondersteuning POM West-
Vlaanderen 

 

€1.749.771,10 

 

Netwerk van experten 

 
Het ontwikkelen van cross-sectorale innovatietrajecten is één van de doelstellingen van GoToS3, een 
koepelproject dat een projectenportefeuille van 17 deelprojecten beheert binnen het Interreg-programma 
France-Wallonie-Vlaanderen. De portefeuille verbindt 91 organisaties die actief zijn in zes verschillende 
innovatiedomeinen: Gezondheid & Zorg, Landbouw & Voeding, Textiel, Culturele & Creatieve Industrie, 
Nieuwe Materialen & Chemie, Mechatronica & Werktuigbouwkunde. 

GoToS3 creëert zo interacties en synergiën tussen bedrijven en kennisinstellingen uit West-Vlaanderen, 
Hauts-de-France en Wallonië. Binnen dit ecosysteem worden nieuwe combinaties van complementaire 
kennis, technologieën of diensten een belangrijke bron van innovatie en economische vernieuwing. Daarnaast 
biedt cross-sectorale innovatie een kader voor de valorisatie van onderzoeksresultaten. 

GoToS3 organiseerde samen met enkele deelprojecten het X-innovation event ‘Design X plastics’ waarbij 
tijdens twee rondetafelgesprekken gediscussieerd werd hoe design nieuwe vooruitzichten kan bieden aan de 
toekomst van plastics. 

Een tweede actie onder de noemer van cross-sectorale 
innovatie was de organisatie van design fiction 
workshops, waarbij partners van alle deelprojecten van 
GoToS3 zijn samengekomen om na te denken over welke 
producten er in de toekomst kunnen ontstaan indien men 
de competenties van de deelprojecten combineert. Deze 
methode heeft geleid tot drie fictieve producten die een 
antwoord kunnen bieden op actuele vraagstukken zoals 
luchtvervuiling, gezondheid en plasticafval. 

De resultaten werden voorgesteld op het mid-term event “CROSS-INNOVATION” dat plaatsvond op 10 
oktober in Bergen. Tijdens dit event werden de mogelijkheden en meerwaarde van cross-sectorale innovatie 
en de resultaten van de verschillende deelprojecten voorgesteld aan organisaties en bedrijven uit de 
grensoverschrijdende regio Frankrijk, Wallonië en Vlaanderen. 

In 2020 wil GoToS3 verder inzetten op het uitwerken van cross-sectorale innovatie via verschillende 
workshops. Daarnaast wordt er verder gefocust op de valorisatie van de resultaten van de verschillende 
deelprojecten door analyses te maken van de industrial readiness level. Ten slotte zal GoToS3 ook werken 
aan het verspreiden van de resultaten van het project en de deelprojecten door deel te nemen aan 
verschillende evenementen. 
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TUA is geen formele partner binnen GoToS3maar stemt nauw af met de projectmedewerker bij POM die dit 
project opvolgt. 

ONGELIMITEERDE RECYCLAGE 

 

Catalisti, Centexbel, Howest, KU Leuven 
Campus Brugge, KU Leuven Campus Kulak 
Kortrijk, POM en VIVES 

 

EFRO-GTI 

 

01/05/2019 – 30/04/2021 

 

Copromotor 

 

€ 968.700,00 

 

Faciliteren en stimuleren van 
cocreatietrajecten 

‘Ongelimiteerde recyclage’ bouwt 
verder op het investeringsdossier 
‘Circularity in & with new materials’ 
(supra). In dit vervolgproject worden 
vier complementaire toestellen en een 
aantal gerichte uitbereidingen 
aangekocht. Deze extra investeringen 
bieden een toegevoegde waarde aan 
het brede, beschikbare aanbod aan 
apparatuur, met bijhorende expertise 
in de open innovatiehal. Hierdoor 
kunnen testen diepgaander, 
accurater, efficiënter en kwalitatiever 

uitgevoerd worden en vraaggedreven cases van bedrijven helpen oplossen. 

Door de mogelijkheden van ongelimiteerde recyclage te doorgronden, vindt de circulaire economie verder 
ingang in de industrie. De grenzen van de inpasbaarheid van recyclagematerialen in eindproducten worden 
afgetast, om het gebruik van recyclagematerialen te stimuleren en zo komaf te maken met vooroordelen rond 
het gebruik van recyclaten. 

Via Circular Inspiration Days wordt het werkveld uitgenodigd om te brainstormen rond acht thema’s die de 
textiel- en kunststofverwerkende sector aanbelangen. Deze worden laagdrempelig aan de bedrijven 
aangeboden via brainstorms. Aan de hand van gerichte ‘Wat als..?’-vragen laat het consortium de bedrijven 
nadenken over de toekomst van  nadenken over de toekomst van de sector. Deze vragen laten ook toe om 
de bedrijfswereld te informeren en inspireren over de mogelijkheden en kansen van de open innovatiehal. Dit 
alles resulteert in cocreatiesessies, waar bedrijven en de kennisinstellingen samen naar concrete oplossingen 
zoeken voor sectorale vraagstukken. De eerste CID vond plaats op 28 november 2019. 

In 2019 werd ‘Spectaculair Circulair’ gelanceerd. Deze communicatiecampagne omvat de verschillende 
facetten van het Circular Materials Center die de expertise van de West-Vlaamse kennisinstellingen bundelt 
en verankert. 

Met de financiële steun van: 
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NUHCAS | KITCHEN PILOT 

 

Flanders’ Food, ILVO en VIVES 

 

EFRO-GTI 

 

01/06/2019 – 31/05/2021 

 

Copromotor 

 

€1.319.987,51 

 

Projectcommunicatie en ontwikkeling 
van open innovatieplatform 

Binnen dit grotere geheel besteedt het EFRO-project NuHCaS aandacht aan mensen met een chronische 
zorgvraag die in woonzorgcentra en ziekenhuizen verblijven of thuis wonen maar niet in staat zijn om zelf te 
koken. Hun maaltijden worden bereid in grootkeukens en onderworpen aan een regeneratieproces. Dit 
veroorzaakt verlies aan kwaliteit en nutritionele waarde. Aan dit laatste deel van de voedingsketen besteden 
voedingsbedrijven nog te weinig aandacht, omdat simulaties van het regenereren vaak niet mogelijk zijn. 

Daarom ontwikkelt het NuHCaS-project een testomgeving die de reële omstandigheden van het verpakken, 
koelen en regenereren nabootst. Behalve onderzoek en simulaties om kwaliteitsverlies tegen te gaan, worden 
in een onderzoekomgeving data verzameld die de logistiek van maaltijdlevering kunnen optimaliseren. De 
smaak- en maaltijdbeleving van de zorgbehoevenden kan mee gemonitord worden. Door tijdens de 
productontwikkeling te komen tot een cocreatieproces met de eindgebruikers, kan de voedingsindustrie beter 
voldoen aan de vraag van deze mensen. 

Met de financiële steun van: 

 

  

Het EFRO-project NuHCaS kadert binnen het gelijknamige NuHCaS, een open onderzoek- en 
innovatiecentrum dat de disciplines Nutrition, Health en Care samenbrengt in een systemische benadering. 
Vanuit West-Vlaanderen bundelen TUA en de andere partners van NuHCaS multidisciplinair, evidence 
based onderzoek naar de impact van evenwichtige voeding op de gezondheid. Dit gebeurt in een 
genetwerkte en praktijkgerichte set-up. 
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PROOF 

 

Academisch ziekenhuis Maastricht, 
Brightlands Campus Greenport Venlo, 
POM West-Vlaanderen, Universiteit 
Maastricht, VIVES  

Interreg Vlaanderen-Nederland 

 

01/09/2019 – 31/08/2022 

 

Projectpartner 

 

€ 4.336.844,85 

 

Pilootontwikkeling screening en 
monitoring in cocreatie met 
zorgsector en industrie 

Bij het zoeken naar innovatieve oplossingen voor gepersonaliseerde voeding botsten de partners van PROOF 
(Platform for Research Oriented towards persOnalised Food) op een aantal ontbrekende schakels in het 
innovatielandschap. Om dit te verhelpen bouwt dit project open onderzoeksfaciliteiten uit bij Hogeschool 
VIVES in Roeselare en Brightlands Maastricht Health Campus van Maastricht UMC+ en Universiteit 
Maastricht, waarbij expertise vanuit de domeinen voeding en gezondheidszorg wordt samengebracht.  

Het open karakter van de faciliteiten slaat een brug tussen onderzoek, bedrijfsleven en zorgactoren om 
voeding te ontwikkelen op maat van personen met een chronische zorgvraag. De partners gaan samen met 
voedingsbedrijven en zorgactoren aan de slag in twee piloottrajecten, één over spierzwakte bij ouderen 
(sarcopenie) en één over chronische longaandoening (COPD). PROOF zoekt naast productontwikkeling naar 
digitale tools om de impact van aangepaste voeding op patiënten in kaart te brengen. 

Met de financiële steun van: 
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Via ondernemerschap 
PROTOPITCH 3.0 

 

LME, OC West, Pictanovo en Wap’s 
Hub 

 

Interreg France-Wallonie-Vlaanderen 

 

01/07/2016 – 31/12/2020 

 

Projectpartner 

 

€ 1 787 710,24 

 

Sensibilisering van studenten voor 
ondernemerschap 

 
Protopitch 3.0 maakt deel uit van de 17 projecten van de portefeuille GoToS3 en richt zich tot studenten, 
(pre)starters en ondernemers in de sector van de culturele en creatieve industrie en digitale beeldbewerking. 
Het project moedigt het initiatief tot ondernemerschap aan bij studenten en startups en begeleidt ondernemers 
bij het opstarten van hun onderneming en de uitwerking van hun activiteiten. Het project doet dit via drie tools: 
Boostcamp (uitwerking van een ondernemingsidee/project door studenten en startups), Boostbusiness 
(continue begeleiding en vormingen voor ondernemingen) en Boostpitch (pitchwedstrijd voor startende 
ondernemers). 

TUA en OC West bereiken samen de brede doelgroep 
van het project in West-Vlaanderen. OC West richt zich 
op ondersteuning van (pre)starters en startups (pijler 
Boostbusiness); voor het project is TUA een 
belangrijke partner om Vlaamse studenten en 
docenten te bereiken. 

Van 8 tot en met 12 september 2019 vond, in 
samenwerking met Vlaanderen Circulair, het 
Boostcamp Circulair Ondernemen plaats in Kortrijk. Na 
Valenciennes 2017 en Doornik 2018 was het 
Boostcamp van Protopitch 3.0 toe aan de derde editie. 
Op deze intense trainingsweek kregen de deelnemers, 
naast professionele ondersteuning en begeleiding 

door experten, inspiratie en tools aangereikt via een cocktail van workshops, lezingen, getuigenissen en 
bedrijfsbezoeken. 

Een diverse groep van 55 gemotiveerde studenten en 
ondernemers werkte aan 19 projecten tijdens het 
Boostcamp. De eerste dagen lag de focus op workshops 
en brainstormsessies met coaches en experten. Op de 
voorlaatste dag werd in het Industrial Design Center 
Howest gewerkt aan een prototype met in de namiddag 
een bezoek aan het Kringloopcentrum Zuid-West-
Vlaanderen. Op de slotdag kregen de deelnemers een 
pitchworkshop om zich klaar te stomen voor de 
afsluitende pitchbattle in VIVES Innovation Center. 
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Tijdens het Boostcamp werden ook twee publieksevenementen georganiseerd: Soirée Circulaire en Café 
Circulaire. Op Soirée Circulaire gaven elf bedrijven en 
organisaties een inzicht in de vele voordelen van hun circulaire 
toepassingen in Depart in Kortrijk. Tijdens Café Circulaire 
deelden verschillende starters hun ervaringen als jonge 
circulaire ondernemers in Muster, een creatieve hub voor 
startups in Kortrijk. 

In het kader van sensibilisering van studenten voor 
ondernemerschap bood TUA tijdens Kortrijk Creativity Week 
een pitchworkshop en een workshop circulair ondernemen aan 
aan Franse, Vlaamse en Waalse studenten. 

Met de financiële steun van: 

 

 

 

 

Gefaciliteerde evenementen 
Van 6 tot 8 februari liet de vijfde en grootste editie van de 
technologiebeurs biënnale Indumation.be ruim 9.000 
professionele bezoekers en 1.300 studenten kennismaken in 
Kortrijk Xpo met 220 exposanten. Indumation.be 2019 
groeide uit tot een beurs van meer dan 20.000 m² in vier 
hallen van Kortrijk Xpo. 

In de Connectivator, een zone toegewijd aan Connect-
Integrate-Innovate, vonden de uitreiking van de Factory of 
the Future Awards 2019 en de Belgische lancering van 
Mindsphere World (750 deelnemers) plaats. In de 
Connectivator lieten alle partners van de Fabriek voor de 
Toekomst M&M aan de hand van hun innovatieve demo's het brede publiek kennismaken met Industrie 4.0. 
Daarnaast waren er 16 Expert Classes die 678 deelnemers lokten en een nocturne met meer dan 3.000 
feestende exposanten en bezoekers. Indumation.be mag zich met recht en reden het ‘Tomorrowland voor de 
industrie’ noemen. 

Studenten uit ESAD Valenciennes ontdekken designstad 
Kortrijk tijdens Kortrijk Creativity Week 
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WEST4WORK Maakindustrie reikt, 
aan de hand van tal van concrete 
praktijken, diverse mogelijkheden aan 
om slimme keuzes te maken tijdens 
de zoektocht naar talent. West4Work 
bood een waaier van praktijkgerichte 
workshops, een frisse kijk op het 
personeelsbeleid van de toekomst en 
liet prominente werkgevers aan het 
woord over de inzet van menselijk 
kapitaal in de West-Vlaamse 
maakindustrie. TUA gaf op dit 
evenement een toelichting over 
cocreatie en open innovatie. 

 

In het academiejaar 2019-2020 
organiseerde hogeschool VIVES de 
vijfde editie van het Honours Degree. 
Hierbij wordt een groep van excellente 
studenten geselecteerd die aan de 
slag gaat met een maatschappelijk 
relevante uitdaging die enkel door een 
multidisciplinair team van studenten 
met veel gevoel voor ondernemerszin 
en out-of-the-box-denken kan worden 
opgelost. Stad Brugge en VIVES 
sloegen dit jaar de handen in elkaar 
voor een boeiend interdisciplinair 
project: Brugge, The Future of Cities 
2035. 

 

Voor deze editie van het Honours Degree trokken 18 excellente VIVES-studenten op Bootcamp naar Tel Aviv, 
bruisende stad waar jong en high tech ondernemerschap floreert.  

De veelzijdige groep van West-Vlaamse jongeren vloog naar het Midden-Oosten om te zien wat creatief 
ondernemerschap betekent in de context van een bijzonder land. In dit kader vond onder meer een boeiende 
ontmoeting plaats met de burgemeester van Bethlehem en zijn schepenen en werden de studenten ontvangen 
op de ambassade in Tel Aviv.  
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Projectenoverzicht 
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Communicatie 

Communicatieplan 
In 2019 stelde TUA West een communicatieplan op met de huidige communicatiekanalen en -aanpak als basis 
en de visie en missie van de organisatie als strategisch uitgangspunt. De drie vooropgestelde 
communicatiedoelstellingen en de daaraan gekoppelde acties staan in functie van de strategische focus om 
TUA verder uit te bouwen als faciliterende organisatie voor hoger onderwijs en onderzoekscentra in West-
Vlaanderen. 

De eerste communicatiedoelstelling - uitdragen van één provinciaal economische beleid - gaat over het 
afstemmen van gemeenschappelijke communicatieboodschappen en -initiatieven met de Provincie West-
Vlaanderen en de provinciale agentschappen POM West-Vlaanderen en OC West om samen het West-
Vlaamse economisch beleid uit te dragen. Binnen deze doelstelling werkt TUA samen met Kenniscentrum 
Economie West en schrijft TUA bijdrages voor het tijdschrift West-Vlaanderen Werkt. Bij de tweede 
communicatiedoelstelling - doelgroepen performant informeren - ligt de focus op het inhoudelijk en vormelijk 
optimaliseren van de bestaande communicatie en communicatiekanalen om op die manier meer exposure en 
bereik te realiseren bij de doelgroepen. Ten derde wil TUA haar identiteit versterken en haar bekendheid 
vergroten via enkele concrete promotionele communicatieacties. 

Website 
Ten opzichte van de voorbije jaren is de inzet op een 
dynamische website en een doelgroepgericht aanbod van 
actualiteit en events aanzienlijk verhoogd. In 2017 en 2018 
werden respectievelijk 31 en 30 nieuwsberichten 
gepubliceerd, in 2019 waren dat er 70. Uit de 
bezoekerscijfers blijkt dat het bereik via de website duidelijk 
in stijgende lijn zit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

In 2019 investeerde TUA verder in meer actualiteit en events op 
de website. Dit nieuwsbericht haalde als populairste acTUApost 
de top 10 van meest bezochte pagina’s op de website. 

 

3805 3346
4654
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2016 2017 2018 2019

TUAWEST.BE: 
AANTAL BEZOEKERS 

PER JAAR
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Social media 
Parallel met de actualiteit op de 
website verhoogden ook de frequentie 
en intensiviteit van communiceren op 
sociale media. TUA creëert steeds 
meer eigen content en brengt zo haar 
boodschappen en activiteiten beter 
onder de aandacht van haar 
doelgroepen en 
samenwerkingspartners. 

 

 

 

 

 

Projectcommunicatie 
Binnen de Europese projecten neemt TUA verschillende communicatieacties op. Naast het (mee) ontwikkelen 
van communicatietools zoals flyers en het communiceren via de eigen website en sociale media over de 
voortgang en events van diverse projecten, ontwikkelde of onderhield TUA in 2019 ook verschillende 
projectwebsites: nuhcas.be, ssbridge.eu, duaallerenwvl.be, we-lab.be. 

 

                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Flyer Boostcamp 2019 - Protopitch 3.0 
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West-Vlaanderen Werkt 
TUA maakt deel uit van de redactieraad van het driemaandelijkse gratis tijdschrift West-Vlaanderen Werkt, 
dat zich richt op wie betrokken is bij of belangstelling heeft voor het sociaaleconomisch leven in de provincie. 

De coördinatie van de rubriek Bedrijvig Onderwijs gebeurt door TUA. In deze rubriek gaat de aandacht naar 
initiatieven en projecten binnen het hoger onderwijs verbonden aan de West-Vlaamse economie. 

Onderstaand overzicht geeft de publicaties van West-Vlaanderen Werkt uit 2019 weer met een opsomming 
van de artikels uit de rubriek ‘Bedrijvig Onderwijs’ 

 

 

Editie 2019 #1: ‘Investeren in West-Vlaanderen’                                                         

 Labo ‘Nieuwe Materialen’ in Brugge 
 Seniorproef: voeding op maat 

 

 

 

 

 

 Editie 2019 #2: ‘Vlas in zijn sas’ 

 Industrial Design Center breidt uit 
 UGent Campus Kortrijk: onderzoek productiviteit weefgetouw 
 VIVES: productontwikkeling met vlas 

 
 
 
 
 
 

 
 

Editie 2019 #3: ‘Kusttoerisme loopt op wieltjes’  

 Toeristisch West-Vlaanderen voor 50-plussers 
 Howest sensibiliseert rond strandafval 
 Nieuwe horecaopleiding bij VIVES 
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      Editie 2019 #4: ‘West-Vlaamse ziekenhuizen onder de scanner’  

 Zorglab en Bewegingslabo innoveren de zorgsector 
 Simulatieonderwijs voor verpleegkundigen 
 TERTS zoekt kmo’s met zin in energie-innovatie 

 

 

 

Contactinformatie 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

Charlotte Destoop 

Directeur 

 

Marieke D’hoop 

Projectverantwoordelijke open innovatie 

 

Filip Santy 

Senior Consultant 

 

Emmelie Houzet 

Stafmedewerker 

 

Tel. 056 140 142 
Filip.Santy@tuawest.be 

Tel. 056 140 143 
Emmelie.Houzet@tuawest.be 

Tel. 056 140 141 
Charlotte.Destoop@tuawest.be 

Tel. 056 140 140 
Marieke.Dhoop@tuawest.be 

mailto:Filip.Santy@tuawest.be
mailto:Emmelie.Houzet@tuawest.be
mailto:Charlotte.Destoop@tuawest.be
mailto:Marieke.Dhoop@tuawest.be


JAARVERSLAG 2019 

39 | P a g i n a  

Organisatiegegevens 
TUA West 

Zetel: Provinciehuis, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries 
Werkadres: Kasteel Blommeghem, Van Belleghemdreef 6, 8510 Marke 

Tel. 056 140 140 

info@tuawest.be 

www.tuawest.be 

IBAN BE80 3631 4163 3477 

Ondernemingsnummer: 0600.803.746 

 

 

mailto:info@tuawest.be
http://www.tuawest.be/
https://twitter.com/TUAWest1
https://www.linkedin.com/company/tua-west
https://www.facebook.com/tuawest/
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