Brussel, 7 maart 2017

Belfius Smart Awards 2016

Niet minder dan 185 deelnemers,
50 genomineerden naar de finale
Officiële uitreiking tijdens Smart Belgium-event op 16 mei 2017
Enkele maanden geleden lanceerde Belfius de ‘Belfius Smart Awards 2016’, de
zoektocht naar vernieuwende projecten die maatschappelijke uitdagingen slim
aanpakken. De Belfius Smart Awards richten zich tot lokale overheden, bedrijven,
intercommunales, ziekenhuizen, scholen, rusthuizen en zorgcentra in de vier
uithoeken van ons land die op een slimme manier een antwoord geven op de
uitdagingen van morgen. In totaal werden niet minder dan 185 deelnames ingediend,
waarvan er 50 werden genomineerd voor de officiële uitreiking op dinsdag 16 mei.
Voor het beoordelen van de 185 inzendingen deed Belfius een beroep op diverse gespecialiseerde
jury's, die bestaan uit vertegenwoordigers uit de academische wereld, onderzoeksinstellingen en uit
de zorg- en de technologiesector. Nathalie Crutzen, jurylid en directrice van het Smart City Institute:
"De keuze was niet eenvoudig. De 185 projecten die werden ingediend, dragen er immers elk op hun
manier toe bij om België 'smarter' te maken. De 50 genomineerde projecten zijn allesbehalve utopisch
en dragen duidelijk bij tot het beantwoorden van de uitdagingen van onze samenleving: overheden die
de burger beter dienen, ondernemingen die rendement koppelen aan duurzaamheid, scholen die
technologische vooruitgang stimuleren enz. Wij hopen van ganser harte dat zij net als de andere
ingediende projecten een bron van inspiratie zullen vormen voor andere openbare en privéinstellingen".
6 Belfius Smart Awards
De "Belfius Smart Awards" bestrijken drie domeinen – Smart Cities, Smart Companies, Smart Care –
en zijn onderverdeeld in zes categorieën.
Belfius Smart City Award < 30.000 inwoners en Belfius Smart City Award ≥ 30.000 inwoners
Deze categorie is bestemd voor alle lokale overheden in het land (steden en gemeenten,
politiezones, hulpverleningszones enz.) alsook intercommunales. Er worden twee awards
toegekend afhankelijk van het aantal inwoners op 1 januari 2016.
Belfius Smart Company Award < 10 mio omzet en Belfius Smart Company Award ≥ 10 mio
omzet
Twee awards voor (kleine, middelgrote of grote) ondernemingen, start-ups of intercommunales die
op het vlak van klimaat, mobiliteit, technologie en maatschappelijke innovatie het meest vernieuwende
en meest voldragen project hebben ontwikkeld voor een overheidsadministratie, een sociale instelling
of een openbare ruimte.

Belfius Smart Care Award
De Belfius Smart Care Award bekroont de beste verwezenlijking op het vlak van de technologische
ontwikkeling, onderzoek, maatschappelijke impact en innovatie in de domeinen gezondheidszorg en
onderwijs.
Publieksprijs
Naast deze vijf Awards zal er tijdens het Belfius Smart Belgium-event op dinsdag 16 mei 2017 ook
een publieksprijs overhandigd worden. Voor die publieksprijs kan elektronisch worden gestemd
tijdens de weken voorafgaand aan het evenement via de website belfius.be/smartbelgium. Belfius wil
zodoende iedereen in staat stellen te kiezen voor het project van zijn voorkeur.
De 50 genomineerde projecten

Belfius Smart City Award < 30.000 inwoners
1. Comblain-au-Pont: als het gemeentebestuur zelf zijn energie produceert
2. Dilsen-Stokkem: schoolvoorbeeld van duurzaam bouwproject
3. Eeklo: warmtenet recupereert 100 % restwarmte
4. Harelbeke: stadsrenovatie creëert nieuwe dynamiek
5. Laakdal: nieuw gemeentecentrum versterkt sociaal weefsel
6. Marche-en-Fammene: handelaars in Marche gaan digitaal
7. OCMW van Landen: van rusthuis naar intergenerationele campus
8. Puurs: gemeente centraliseert dienstverlening aan burger
9. Silly: de gemeente inspireert anderen om concrete acties te ondernemen
10. Terhulpen: Smart Village 2025: 50 maatregelen voor een slimmere stad

Belfius Smart City Award ≥ 30.000 inwoners
1. OCMW Brugge: duurzame zorg in een duurzame omgeving
2. Brussel: meer slimme vuilbakken in de hoofdstad
3. Charleroi: intelligent distributiecentrum voor pakjes
4. OCMW Gent: bejaarden beleven hun jeugd in een bruine kroeg
5. Hasselt: digitaal participatieplatform voor Hasselaars
6. Mechelen: fietskoeriers zijn de slimme schakel in Mechelen
7. Namen: data ten dienste van intelligente mobiliteit
8. Sint-Truiden: windturbinepark illustreert resolute keuze voor duurzaamheid
9. Turnhout: stadsrenovatieproject focust op duurzaamheid en innovatie
10. Waver: 400 huizen testen slimme gemeenteverlichting

Belfius Smart Company Award < 10 mio omzet
1. Factor X: burgers helpen om bewuster te consumeren
2. Fyteko: Belgische start-up voorkomt mislukte oogsten
3. Hytchers: nieuw milieubewust consumptie- en verdeelsysteem
4. NextRide: app maakt Waals openbaar vervoer gebruiksvriendelijker
5. Orbix: circulair economieproject rond bouwmaterialen
6. PayServices: 40 functies in één smart city app
7. Plastigi: robot als slimme plasticproducent
8. Quares: fonds voor duurzame vastgoedinvesteringen
9. Tiger Power: stroomvoorziening op basis van hernieuwbare energie
10. Waterstofnet: waterstof als zero-emissie alternatief

Belfius Smart Company Award ≥ 10 mio omzet
1.

Durabrik: strategie voor duurzame woningen
2. Ecluse: met warmtenet naar 5% meer groene warmte
3. Enersol: basisschool wordt intergenerationeel cohousingproject
4. H.Essers: medicatie traceren van productie tot patiënt
5. Infrax: een nieuwe nutsaansluiting in 20 minuten

6. Intercommunale Leiedal: slimme tools optimaliseren ondernemen in de kern
7. Mirom Roeselare: ondergronds warmtenet kent forse uitbreiding
8. Re-Vive: duurzame stadsontwikkeling krikt centrum Gent op
9. Solenco Power: cleantechoplossing voor de opslag van zonne-energie
10. Vivalia: elektrische auto’s en carpooling moedigen zachte mobiliteit aan

Belfius Smart Care Award
1. CHU UCL Namen site Godinne: tablet helpt patiënten zonder stem uit isolement
2. FabLab+: experimenteren en innoveren voor leerlingen en bedrijven
3. HIVset: virtual reality om dementiepatiënten beter te begrijpen
4. Hogeschool Namen-Luik-Luxemburg (Henallux): Nanogrid, alternatief voor nucleaire energie
5. Hogeschool Sint-Lucas Antwerpen: interactieve sprookjes in het ziekenhuis
6. Hogeschool Thomas More Mechelen-Antwerpen: streven naar heldere communicatie in de
zorgsector
7. Psychiatrisch Ziekenhuis Duffel: mobiele app voor patiënten met bipolaire stoornissen
8. Sint-Lodewijk Wetteren: hulpmiddelen die mensen met motorische beperking echt helpen
9. UZ Gent: ziekenhuis print hulpmiddelen op maat
10. WZC Edouard Remy Leuven: technologische innovatie als antwoord op vergrijzing

Voor meer info over de ‘Belfius Smart Awards 2016’:



https://smartbelgium.belfius.be (onderaan mogelijkheid tot inschrijving voor wekelijkse
nieuwsbrief met updates over de Awards)
Twitter: @Smart_Belgium
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