Brussel, 28 januari 2019

Belfius Smart Belgium Awards 2018
Van meer dan 150 deelnemers naar 50 genomineerden!
Officiële uitreiking van de Awards
op het Smart Belgium Event op 24 april 2019
Welke innovatieve en duurzame projecten die een echt antwoord bieden op de uitdagingen van
onze samenleving, zullen op het Smart Belgium Event op 24 april in de prijzen vallen? Kleine
en grote ondernemingen, start-ups, scholen en universiteiten, ziekenhuizen en lokale besturen
dienden samen meer dan 150 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, Mobiliteit, Gezondheid &
Preventie, Stadsontwikkeling. Dat waren 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 beste projecten
konden indienen.
Om de meer dan 150 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 2018.
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,
maatschappelijke impact en innovatie in de gezondheidszorg en het onderwijs.

onderzoek,

Publieksprijs
Naast de 5 Awards wordt er op 24 april 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 2019 < 30.000 inwoners
Vloesberg
Slim verlichtingssyteem Omniflow
Puurs
Cultuursite CC Binder als 1e fase van het masterplan ‘De Tuinen van Puurs’
Gemeente Oostkamp – OCMW – AGB
'Oostkamp 2030 - samen toekomst maken', samen met de inwoners anticiperen op toekomstige
uitdagingen
Donceel
Donceel investeert in slimme verlichting
Wachtebeke
Betaalbaar, bereikbaar en kwalitatief wonen in Wachtebeke, een kleine plattelandsgemeente.
Lubbeek
Automatische detectie van de kwaliteit van het wegdek
Marche-en-Famenne
E-Square, een innovatieve werkplek
Bree
Met open+ is de Breese bib op elk moment open voor het publiek en dit in samenwerking met de
bezoekers
Borgloon
Innovatief stadsontwikkelingsproject Stroopfabriek en ruimere stationsomgeving in Borgloon
Olen
'Slimme sensoren in de zorg', proefproject om de zorgsector met sensortechnologie te ondersteunen
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Smart City Award ≥ 30.000 inwoners
Water-link
'Digitale Watermeters' vermijden waterschade en leren zuinig om te springen met water
Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest
'Smart parking for disabled people', lokaliseert parkeerplaatsen voor mensen met beperkte mobiliteit
Gent
TMaaS - Traffic Management as a Service, ontwikkelt een radicaal nieuw verkeersplatform voor
steden
Intercommunale IDELUX
Smart City aankoopcentrale, verdere economische en digitale ontwikkeling van de provincie
Luxemburg
Provincie Luik (Directoraat-Generaal van Onderwijs en Opleiding)
'Technosphère', VR-technologie ten dienste van wetenschappelijke en technologische beroepen
Herstal & Urbeo (Régie Communale Autonome Immobilière van Herstal)
Aanleg van een warmtenet in Herstal
Fonds du Logement de Wallonie
'Weg met de sloppenwijken', creëert nieuwe sociale huisvesting voor kansarme gezinnen
Zorgbedrijf Rivierenland
'Virtueel fietsen' laat bewoners in woonzorgcentra virtueel door hun vroegere buurt fietsen
Ottignies-Louvain-la-Neuve
25% besparen op de renovatieronde van de openbare gebouwen
Autonome Haven van Luik
De Autonome Haven van Luik, een echte burgerhaven

Smart Company Award < 10 mio omzet
Energis
Energis.cloud: 'Software as a service' waarmee energie-experten ongeziene energiewinsten boeken
Addax Motors
Addax MT - Mobility is a service: een 100% elektrisch bedrijfsvoertuig
BIGH
'Ferme Abattoir', de 1e echte stadsboerderij op het dak van de Anderlechtse Foodmet
Apiquiet
Slimme ouderenzorg 'Le bienveilleur'
Shayp
Shayp: de slimme watermonitor die waterlekken detecteert
June Energy
'June Energy' zorgt voor een duurzame en meer betaalbare energiemarkt
e-Motionlabs
my.bike: slimme technologie die het plezier, comfort en veiligheid van elektrisch fietsen verhoogt
Hysopt
Hydraulische optimalisatie van de VUB-campussen in Etterbeek, Jette en Gooik
Digitale Woonassistent
Syndicus Plus, het centrale aanspreekpunt voor jong en oud rond wonen, diensten en zorg
The eCloud Company
Een mobiele laadadapter om elektrische en hybride wagens bij je buur, werkgever of thuis op te laden

Smart Company Award ≥ 10 mio omzet
Colruyt Group
Liquid Ice Container, een slimme koelkar om producten vers te bewaren
NMC
NMC NATUREFOAM®: isolatieschuim op basis van hernieuwbare grondstoffen
Twintec International
Metaalvezels uit versleten autobanden hergebruiken voor industriële vloeren en nog zo veel meer
Aquafin
Slimme riolen: meters en sensoren sturen rioolstelsels in real time aan
Van Moer Logistics
Nachthub Arendonk, logistiek centrum voor nachttransporten in de Antwerpse haven
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Colruyt Group
Apporto, het platform dat boodschappen doen voor anderen vergemakkelijkt
Roosens Bétons
GO4ZERO, productie van milieuvriendelijke bouwmaterialen
Coretec Energy
Installatie van biomassaverwarming in het Instituut Sainte-Marie in Jambes
Lab Box (D’leteren)
Pikaway: 'Mobility as a Service' om gebruikers intelligent en intermodaal op bestemming te brengen
Veldeman Bedding
Velda Resleep, het 1e duurzame, circulaire matrassensysteem in de meubelindustrie

Smart Care Award
HENALLUX
REGIS, webapplicatie verzamelt geografische informatie voor een duurzaam beheer van terreinen
Universiteit Gent & Odisee Sint-Niklaas
VRkeer, toepassen van virtual reality en gamification in verkeersopvoeding
Vlaams Instituut voor Biotechnologie
VIB Grand Challenges Programma voert baanbrekend onderzoek met directe weerslag op de
maatschappij
Universiteit Hasselt, Instituut voor Mobiliteit
Route2School verzamelt de knelpunten op weg naar school en biedt contextgebonden
verkeersopvoeding
Universiteit Antwerpen
De IEP-site in Mechelen zorgt voor economische herintegratie van jongeren met een detentieverleden
Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen - Odisee
'Help! Mijn kind denkt aan zelfmoord', de online tool ter ondersteuning van ouders met een suïcidaal
kind
Githo Nijlen
e-buddy, totaal valdetectiesysteem voor hulpbehoevenden gelinkt aan een domoticasysteem
MKL vzw in revalidatieziekenhuis RevArte
Innovatief exoskelet als assistentie bij staprevalidatie na verlamming
Ziekenhuisnetwerk Iris
Iris-Academy zorgt voor aantrekkelijke e-learnings op maat van zorgprofessionals in het
ziekenhuisnetwerk
Koninklijk Instituut voor Doven en Blinden (IRSA)
Een trilplaat om slechthorenden te helpen 'horen'

Voor meer info over de Belfius Smart Belgium Awards 2018:


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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