Brussel, 25 januari 2018

Belfius Smart Belgium Awards 2017
Van 233 deelnemers naar 50 genomineerden!
Officiële uitreiking van de Awards
op het Smart Belgium Event op 21 maart 2018
Welke innovatieve en duurzame projecten die een echt antwoord bieden op de uitdagingen van
onze samenleving, zullen op het Smart Belgium Event op 21 maart in de prijzen vallen? Kleine en
grote ondernemingen, start-ups, scholen en universiteiten, ziekenhuizen en lokale besturen
dienden samen niet minder dan 233 kandidaturen in. Een duidelijk bewijs van de innovatiezin in
alle hoeken van het land. 50 ervan werden genomineerd voor de finale en maken kans op een van
de 5 Awards en de publieksprijs die op de slotceremonie zullen worden uitgereikt in aanwezigheid
van talrijke professionals en deskundigen uit het bedrijfsleven, de lokalen besturen, het onderwijs
en de gezondheidssector.
Circulaire economie, Smart City diensten, Onderwijs, Energie, Milieu, Gezondheid & Preventie, Mobiliteit,
Stadsontwikkeling: dat waren de 8 domeinen waarin ondernemingen, ziekenhuizen, rusthuizen en andere
zorginstellingen, scholen, universiteiten en onderzoekscentra, steden en gemeenten, intercommunales
en andere lokale besturen hun beste projecten konden indienen. Om de 233 kandidaturen te beoordelen,
deed Belfius een beroep op diverse vakjury's met vertegenwoordigers uit de academische wereld,
onderzoeksinstellingen, de zorg- en de technologiesector. Na de deliberatie bleven er in elke categorie
nog 10 projecten over. De genomineerden zullen hun project binnenkort komen verdedigen voor de
eindjury, die de laureaten zal aanduiden.

5 Awards en een publieksprijs
De Belfius Smart Belgium Awards bestrijken 3 domeinen – Smart Cities, Smart Companies, Smart Care –
en zijn onderverdeeld in 5 categorieën.
Belfius Smart City Award < 30.000 inwoners en Belfius Smart City Award ≥ 30.000 inwoners
Deze prijzen zijn bestemd voor alle Belgische lokale overheden (steden en gemeenten, politiezones,
hulpverleningszones enz.) en intercommunales. Er zullen twee prijzen worden uitgereikt volgens het
aantal inwoners op 1 januari 2017.
Belfius Smart Company Award < 10 miljoen omzet en Belfius Smart Company Award ≥ 10 miljoen
omzet
Worden toegekend aan (kleine, middelgrote of grote) ondernemingen, start-ups of scale-ups 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
Bekroont de beste realisatie op het vlak van technologische ontwikkeling, onderzoek, maatschappelijke
impact en innovatie in de gezondheidszorg en het onderwijs.

Publieksprijs
Naast de 5 Awards wordt er op woensdag 21 maart 2018 ook een publieksprijs uitgereikt. Voor die
publieksprijs kan tijdens de weken vóór de ceremonie elektronisch worden gestemd via de website
https://smartbelgium.belfius.be. Op die manier wil Belfius iedereen de kans geven om te kiezen voor
het project van zijn voorkeur.

De 50 genomineerde projecten
Smart City Award 2017 < 30.000 inwoners
Bütgenbach
Bütgenbach optimaliseert zijn waterbevoorrading
Langemark-Poelkapelle
Kerk Poelkapelle wordt kinderopvang
Kuurne
In Kuurne schijnt de zon voor iedereen
Maaseik
Maaseik brengt diensten dichter bij de burger
Bonheiden
Fietsende kinderen gaan in Bonheiden gratis naar kermis
Aubange
Aubange gaat digitaal in dialoog met burgers
Diest
Diest verwelkomt opnieuw de Demer
Sprimont
Een ontmoetingsplaats voor bejaarden midden in het dorp
Régie Communale Autonome de Dour
Dour opent eerste publieke zwemvijver
Kortemark
Kortemark geeft inwoners inspraak via app

Smart City Award ≥ 30.000 inwoners
Mechelen
Centrumsteden geven slimme boost aan armoedebestrijding
Société Wallonne des Eaux
Slimme meters analyseren energie- en waterverbruik in Charleroi
Sint-Niklaas
De Warmste Wijk ligt in Sint-Niklaas
Vivaqua
Riolen, onverwachte warmtebronnen in de stad
RenoWatt
RenoWatt laat overheden minder energie verbruiken
Eriges
Seraing ondergaat een gedaanteverandering
IDEA
Gedroogd slib zorgt voor energie, warmte en schonere lucht
Kortrijk
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Kortrijk verlicht bibliotheek met ‘licht als dienst’
Antwerpen
Antwerpen creëert eerste lage-emissiezone in België
AdN (Agence du Numérique)
Een regionale boost voor slimme oplossingen

Smart Company Award < 10 mio omzet
Rombit
Antwerpen zet eerste draadloze digitaal verkeersbord in
Crowd Angels
Burgers bouwen zelf hun stad
Nexuzhealth
mynexuzhealth geeft alle betrokkenen inzage in medisch dossier
Encon
Futuristisch hoofdkantoor is toonbeeld van slimme energie
Creo2
Kies uw goede doel
C-Cube
App lost parkeerproblemen op en stimuleert alternatief vervoer
Hydroscan
Slimme software speurt waterlekken op
BeeOdiversity
BeeOdiversity zet natuurlijke drones in om luchtvervuiling te meten
Bosaq
Duurzame drinkwaterwinning uit elk type water
Wooclap
Wooclap laat studenten antwoorden via de smartphone

Smart Company Award ≥ 10 mio omzet
Glutton Cleaning Machines
Elektrische straatveger laat steden ademen
Dauvister
Haus Ternell produceert al zijn energie zelf
ENGIE Electrabel
Boxx vertaalt energieverbruik meteen in euro’s
Jules Lesmart (NRB)
Jules Lesmart, een ecosysteem dat Smart Cities ondersteunt
Smet-Tunnelling
Nieuwe tunneltechnologie maakt boren sneller en goedkoper
Home Invest Belgium
Digitaal comfort in The Horizon Residence
The Compost Bag Company
Composteerbare zakjes voor een beter milieu
AR Metallizing
Limburgse verpakkingsinnovatie verkleint ecologische voetafdruk
Hydrogenics
Hydrogenics zegt neen tegen fossiele brandstoffen
ETAP
ETAP verkoopt geen lampen maar licht
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Smart Care Award
Mariasteen
Beter werken dankzij geprojecteerde instructies
Odisee Hogeschool
App ondersteunt ouders van vroeggeboren baby’s
LAB vzw
Lesgeven naar Scandinavisch model
CHU UCL Namen & Xylowatt
Het eerste groene ziekenhuis ter wereld
HELMo
Simulatiescenario’s verbeteren zorgopleiding
Henallux
Noodsituaties simuleren dankzij virtual reality
AZ Maria Middelares
Een intelligente vinger aan de pols van de gezondheidstoestand
Mariënstede
Kassa voor mensen die niet kunnen lezen en rekenen
Centre hospitalier régional de la Citadelle (CHR Luik)
De digitale omwenteling van het CHR Luik
Chirec
Een warme thuis voor kankerpatiënten en hun naasten
Voor meer info over de Belfius Smart Belgium Awards 2017:



https://smartbelgium.belfius.be (met de mogelijkheid zich onderaan in te schrijven voor de
wekelijkse newsletter en zo de recentste ‘news’ over de Awards te ontvangen)
Twitter: @Smart_Belgium

Perscontact
Ulrike Pommée
Ulrike.pommee@belfius.be / press@belfius.be
+32 2 222 02 57
www.belfius.com
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