Brussel, 20 maart 2017

‘Belfius Smart Awards 2016’: 185 deelnemers,
3 genomineerden uit Vlaams-Brabant naar de finale
Woonzorgcentrum Edouard Remy Leuven:
technologische innovatie als antwoord op vergrijzing
OCMW Landen: van rusthuis naar intergenerationele campus
Butterfly Smart City App (Pay Services, Beersel):
40 functies in één smart city app
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 projecten
ingediend, waarvan er 50 werden genomineerd voor de officiële uitreiking op dinsdag 16 mei.
Bij de genomineerden die meedingen in de categorie ‘Belfius Smart Care Award’ is er o.m. het
project ‘Ingenieurs in het woonzorgcentrum’ van WZC Edouard Remy in Leuven. Doel van dit
project? Innovaties creëren die echt bijdragen tot betere zorg, en die de kwaliteit van zorg en
leven verbeteren. Bij de lokale besturen werd OCMW Landen met de intergenerationele
campus Oleyck voor de finale geselecteerd in de categorie ‘Belfius Smart City Award < 30.000
inwoners’. In de categorie ‘Belfius Smart Company Award < 10 miljoen euro omzet’ werd het
bedrijf PayServices uit Beersel eveneens genomineerd met de Butterfly Smart City App.
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".

Categorie ‘Belfius Smart Care Award’
WZC Edouard Remy Leuven: technologische innovatie als antwoord op vergrijzing
Ouderenzorg en technologisch onderzoek zijn twee begrippen die zelden samen gebruikt worden.
Toch worden ze verenigd in het project ‘Ingenieurs in het woonzorgcentrum’. Doel van het project?
Innovaties creëren die echt bijdragen tot betere zorg, en die de kwaliteit van zorg en leven verbeteren.
Twee ingenieurs werken sinds 2015 in woonzorgcentrum Edouard Remy in Leuven samen met de
bewoners, hun familie en het verzorgend personeel. De ingenieurs onderzoeken de combinatie van
technologie, gezondheidszorg en maatschappelijk welzijn. Concrete vragen daarbij: hoe kun je vallen
detecteren? Of hoe helpt technologie om ondervoeding te voorkomen?
Deze gestructureerde samenwerking tussen ingenieurs en de ouderenzorgsector – waarbij de
eindgebruiker vanaf het eerste moment mee aan tafel zit – is uniek in Europa. Dit verhoogt de
levenskwaliteit van zorgbehoevende ouderen. Want elk project creëert een technologische
meerwaarde, waardoor ouderen langer zelfstandig kunnen wonen. Of biedt een concrete
ondersteuning aan het verzorgende personeel. Zo vermindert het project mee de impact van de
vergrijzing.
Categorie ‘Belfius Smart City Award < 30.000 inwoners’
OCMW Landen: van rusthuis naar intergenerationele campus

Het OCMW van Landen transformeerde het verouderde rusthuis Oleyck naar een moderne, duurzame
en innovatieve campus. De ouderenvoorzieningen bestaan uit een woonzorgcentrum,
assistentiewoningen en een dagverzorgingscentrum. Daarnaast zijn er met ‘Het Huis van het Kind’ en
plannen voor een nieuw kinderdagverblijf ook voorzieningen voor de jongste generatie.
De nieuwe gebouwen zijn gebouwd met aandacht voor duurzaamheid. Het energiezuinige ontwerp
verlaagt de energiebehoefte, maakt maximaal gebruik van hernieuwbare energie en is energieefficiënt. Bovendien wordt het opgevangen regenwater gefilterd en hergebruikt. Ook de
landschappelijke inplanting in de bouw- en groenstructuren, met onder andere het natuurgebied De
Beemden als uitzicht, zorgt voor een mooi geheel.

Om het geheel relevant te houden, kunnen indeling en functie flexibel aangepast worden aan
toekomstige noden. Door deze transformatie zorgt Landen ervoor dat ouderen een integraal
onderdeel vormen van de lokale gemeenschap. Vandaag en in de toekomst.
Categorie ‘Belfius Smart Company Award < 10 miljoen euro omzet’
De Butterfly Smart City App: 40 functies in één smart city app
70 procent van onze tijd brengen we door in onze eigen wijk en in onze eigen stad, waar we 70
procent van ons inkomen uitgeven. De Butterfly Smart City App draagt bij tot de ontwikkeling van die
lokale economie door korte economische circuits te creëren en de interactie tussen de burgers te
stimuleren – volledig gratis voor zowel de stad als de gebruiker.
De Butterfly Smart City App wordt in 23 talen gelanceerd in 45 steden, waaronder Brussel en Luik.
Wat heeft ze te bieden? Betalingen, waarbij het veiligheidsniveau gelijk is aan dat van banken,
positiebepaling, een compleet notificatiesysteem, en Butterfly Smart Messaging. Het menu bevat meer
dan 40 functies rond openbaar vervoer, carpooling, fietsenverhuur, tickets voor culturele en
sportevenementen.
Het is de enige app die gebruikmaakt van het veiligheidssysteem PCI DSS Level I. Gebruikers kunnen
in de meeste munten betalen (euro, dollar, …), maar de app kan ook betalingen via blockchain aan.
Of via lokale munten, om korte economische circuits en lokale handel te bevorderen. De Butterfly
Smart City App kan ook Belgische identiteitskaarten lezen en kredietkaarten zoals Visa, Amex,
MasterCard.

Officiële uitreiking tijdens Smart Belgium-event op 16 mei 2017
De "Belfius Smart Awards" bestrijken drie domeinen: Smart Cities, Smart Companies en Smart Care.
Naast de door de jury uitgereikte prijzen (Belfius Smart City Award < 30.000 inwoners, Belfius Smart
City Award ≥ 30.000 inwoners, Belfius Smart Company Award < 10 mio omzet, Belfius Smart
Company Award ≥ 10 mio omzet, Belfius Smart Care Award) zal er tijdens het 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.
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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