
 

 

 

  

 

 

 
 
 
 
Brussel, 12 september 2018    

 
 
 

Belfius Smart Belgium Awards 2018 
 

Uw slimme oplossingen maken onze toekomst beter 
 

Opnieuw 5 Awards en een Publieksprijs voor de beste innovatieve projecten 

van bedrijven, start-ups, lokale besturen, OCMW's, intercommunales, 

scholen, NGO’s, onderzoeks- en  zorginstellingen...                                                  

die maatschappelijke uitdagingen slim aanpakken! 

 
Online deelname tot 15 november 2018  

 

Circulaire Economie, Smart City Diensten, Onderwijs, Energie, Milieu, Mobiliteit, 
Gezondheid & Preventie, Stadsontwikkeling. Dat zijn de 8 domeinen waarbinnen 
ondernemingen, ziekenhuizen, rusthuizen en andere zorginstellingen, NGO’s, scholen, 
universiteiten en onderzoekscentra, steden en gemeenten, intercommunales en 
andere lokale besturen tot 15 november 2018 hun ‘smart’ projecten kunnen indienen. 
Te winnen: 5 Awards en een Publieksprijs, die later tijdens het Smart Belgium Event 
zullen worden uitgereikt aan de meest innovatieve projecten die een slim en duurzaam 
antwoord bieden op de maatschappelijke uitdagingen.  

 
Met niet minder dan 233 inzendingen en een opgemerkt slotevent in aanwezigheid van alle 
genomineerden, talrijke deskundigen en keynote speaker professor Carlo Ratti van het Massachusetts 
Institute of Technology, waren de Belfius Smart Belgium Awards 2017 een groot succes.  
 
Voor deze editie schakelt Belfius nog een versnelling hoger en wil het nog meer innoverende 
projecten in de verf zetten en op die manier tonen dat België klaar is voor de uitdagingen van vandaag 
en morgen.  

Wie wordt de opvolger van de laureaten van vorig jaar? Dit zijn ze nog eens: 

 Smart City Award < 30.000 inwoners: Bonheiden  

Kinderen motiveren ouders om auto thuis te laten 

 Smart Cities ≥ 30.000 inwoners: IDEA 

Waterzuiveringsstation verwerkt slib tot duurzame brandstof 

 Smart Care: Mariasteen (Hooglede) 

Slim projectiesysteem doet mensen met een beperking groeien in hun job 

 Smart Companies < 10 miljoen euro omzet: BeeOdiversity    
BeeOdiversity zet bijen in om luchtvervuiling te meten 

 Smart Companies ≥ 10 miljoen euro omzet: Glutton Cleaning Machines  

Glutton® Zen®, een 100% elektrische straatveger die steden laat ademen 

 Publieksprijs: vzw Mariënstede (Dadizele - Moorslede) 

Uniek kassasysteem voor mensen met een zware verstandelijke handicap 

 

https://smartbelgium.belfius.be/deelnemers/gedroogd-slib-zorgt-energie-warmte-en-schonere-lucht/
https://smartbelgium.belfius.be/deelnemers/beeodiversity-zet-natuurlijke-drones-om-luchtvervuiling-meten/
https://smartbelgium.belfius.be/deelnemers/elektrische-straatveger-laat-steden-ademen/
https://smartbelgium.belfius.be/deelnemers/kassa-mensen-kunnen-lezen-en-rekenen/


 
 

 
 
Praktische informatie 
 
Inschrijven voor de Belfius Smart Belgium Awards 2018 kan tot uiterlijk 15

 
november 2018 

middernacht via de inschrijvingsmodule op https://smartbelgium.belfius.be/smartawards 
 

De projecten die in aanmerking komen voor een Award  

 moeten een link hebben met één of meerdere van de voorgestelde 8 domeinen 

 zijn operationeel of in ontwikkeling tussen 1 januari 2017 en 31 december 2018  

 worden afgetoetst op hun innovatieve aanpak, resultaatsgerichtheid, efficiëntie, 
reproduceerbaarheid en duurzaam karakter 

 en worden door een stad, gemeente, intercommunale, OCMW, school, 

onderzoeksinstelling, NGO, zieken- en rusthuis, zorginstelling, bedrijf of start-up 

ingediend.  

 
Allereerst zal een vakjury  in elke categorie (Smart City < 30.000 inwoners, Smart City ≥ 30.000 
inwoners, Smart Company < 10 miljoen euro omzet, Smart Company ≥ 10 miljoen euro omzet, Smart 
Care) 10 projecten nomineren. Vervolgens worden alle genomineerden uitgenodigd om hun projecten 
te presenteren voor de jury, die alle projecten zal beoordelen en de laureaten zal aanduiden.  

Naast de vijf Awards zal er ook een Publieksprijs worden uitgereikt.  

 

De 6 Belfius Smart Belgium Awards 2018 worden tijdens een slotgala, het Smart Belgium Event, 

uitgereikt in aanwezigheid van alle genomineerden en talrijke professionals en deskundigen uit de 

academische wereld, het bedrijfsleven en de lokale besturen.   

 

De gedetailleerde informatie en het volledige wedstrijdreglement zijn te vinden op 

https://smartbelgium.belfius.be/smartawards 
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