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Inhoud 

…zeker in Vlaams-Brabant. We hebben dan ook heel 
wat te bieden in onze provincie. Denk maar aan onze 
centrale ligging, het uitgebreid cultureel aanbod en 
de sterke concentratie aan creatieve opleidingen en 
kennisinstellingen, zoals de KU Leuven, Imec, iMinds, 
Flanders DC of de Vrije Universiteit Brussel als 
Vlaamse kennispoot in de Brusselse regio. Daarnaast 
zijn er bottom-up concentraties van creatieve 
bedrijven gegroeid, zoals de Digital Entertainment en 
communicatiebedrijven rond de Vaartkom in Leuven, 
de wereldspelers in Additive Manufacturing (AM) in 
Haasrode, de Entertainment Valley in Tildonk of de 
grote media cluster in en rond Vilvoorde. 

Een grote meerwaarde voor de regionale 
ontwikkeling van onze provincie ligt in de 
kruisbestuiving tussen de kennisinstellingen en 
de creatieve bedrijven, maar ook tussen de 
creatievelingen en de meer traditionele sectoren. 
Dat betekent technologische innovatie van de 
kennisinstellingen naar de bedrijven brengen, maar 
dus ook innovatie binnen de creatieve sectoren laten 
doorsijpelen in andere sectoren. Want innovatief 

zijn creatieve bedrijven per definitie. Het zoeken 
naar steeds nieuwe ideeën en nieuwe wegen zit 
hen in het bloed. In een wereld die voortdrijft 
op technologische vernieuwing en internationale 
concurrentie, is dit een belangrijke troef. 

De ambitie is hierbij de provincie Vlaams-Brabant uit 
te bouwen als de creatieve kennisregio bij uitstek, 
met een focus op die sectoren waar we al sterk in 
staan: de audiovisuele sector, nieuwe media, PR, 
communicatie & reclame en hoogtechnologisch 
design (AM). 

Voor de provincie Vlaams-Brabant neemt Flanders 
Smart Hub deze rol actief op, ondersteund vanuit 
een breed partnerschap. Wij hopen dat deze 
brochure een aanzet mag zijn om innovatie in de 
creatieve sectoren nieuwe impulsen te geven.

Creatief in de Kennisregio…

Marc Florquin, 

Gedeputeerde economie, 
provincie Vlaams-Brabant
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De creatieve sectoren spelen een essentiële rol 
in ons economisch weefsel. Het is een open deur 
intrappen, maar tegelijkertijd blijft het belangrijk 
om het te benadrukken. Of het nu gaat over 
architectuur, design, communicatie of nieuwe 
media: de sectoren leveren een opmerkelijke bij-
drage aan het Bruto Binnenlands Product (3%). 
Ook in de reconversieverhalen in onze provincie 
– denk maar aan de kanaalsite in Vilvoorde of de 
Vaartkom in Leuven – waren het de creatievelin-
gen die het voortouw namen. 

De Hoorn, broedplaats voor creatievelingen in Leuven De Medialaan in Vilvoorde.

De creatieve sectoren 
in Vlaams-Brabant

1. Eigen profiel van de sectoren
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Het belang van kruisbestuiving

De grote toegevoegde waarde zit in de kruisbestui-
vingen met andere sectoren, denk maar aan een han-
dig nieuwe design van een bepaald product, aan een 
opmerkelijke marketingcampagne op sociale media of 
aan knappe duurzame architectuur.

Bovendien zit innovatie als het ware ingebakken bij de 
creatieve industrie. Dingen anders bekijken, nieuwe 
wegen uitproberen, mee vormgeven aan de digitale 
revolutie, het zit hen in het bloed. Die innovatie drup-
pelt dan binnen bij andere sectoren, want er bestaat 
een positief verband tussen omzet en winst van een 
traditioneel bedrijf en de mate waarin het bijvoor-
beeld design toepast.1 De creatieve sectoren worden 
dus gezien als een innovatiebron die ongelimiteerd 
verschillende andere industrieën voorziet van nieuwe 
producten en diensten. Uit de kruisbestuiving kunnen 
dan nieuwe ideeën en invalshoeken tot stand komen. 

Nieuwe ideeën, nieuwe wegen

In een wereld die voortdrijft op steeds snellere tech-
nologische vernieuwing en groeiende internationale 
concurrentie, is de aanwezigheid van de creatieve 
sectoren dus een belangrijke troef. De digitale revo-
lutie en de gevolgen voor het businessmodel zorgen 
er nu al voor dat de creatieve sectoren de krachten 
bundelen. Een interessante piste is alvast dat zenders, 
distributeurs en andere betrokkenen samen inves-
teren in nieuwe kijkplatformen – zoals Stievie - om 
content beter beschikbaar te maken. Of verschillende 
krantentitels werken nu met een gezamenlijk portaal 
GoPress. Verder veroveren legale downloadsites zo-
als iTunes of TuneTribes veel marktaandeel en een 
gezamenlijk betaalportaal voor Belgische online kran-
ten staat in de steigers… ©
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Veel ondernemerschap

Bovendien wordt er nergens anders zo veel en en-
thousiast ondernomen. Zo vertegenwoordigen de 
creatieve sectoren meer dan 13,2% van het aantal 
zelfstandigen.2 Omgekeerd zijn 40% van de creatie-
ve ondernemingen zelfstandigen. Meer dan 85% van 
de ondernemingen in de creatieve sectoren zijn dan 
ook micro-ondernemingen. Het gaat om sectoren 
met veel kleinere ondernemingen en enkele heel 
grote. Wat ontbreekt zijn de zogenaamde middel-
grote ondernemingen. Dat is eigen aan de sectoren 
en hoeft ook geen probleem te zijn. Het vormt wel 
een probleem wanneer die kleine creatieve bedrijven 
willen groeien maar op drempels botsen. Drempels 
die vaak een stuk inherent zijn aan de sectoren met 
typische projectfinanciering, parttimejobs, tijdelijke 
contracten, freelance-werk,… Op de verschillende 
beleidsniveaus tracht men de laatste jaren tegemoet 
te komen aan de belangrijkste uitdagingen, om op die 
manier toch groei en een goede bedrijfsvoering mo-
gelijk te maken.

De Imec-toren,  
nieuwe landmark van Leuven

In Vlaanderen wordt voor de creatieve sectoren de volgende definitie gehanteerd: “Het geheel van sectoren en 
activiteiten die een beroep doen op de input van creativiteit voor de creatie van economische, symbolische en maat-
schappelijke meerwaarde, opgedeeld volgens verschillende stadia van de waardeketen (creatie, productie, verspreiding 
en consumptie) en die bijdragen aan de uitbreiding van het ‘creatieve voordeel’ in Vlaanderen.”3

Nog volgens die definitie wordt er gewerkt met twaalf subsectoren, verdeeld over drie clusters:

Creatief zakelijke 
Dienstverlening

1. architectuur
2. reclame &  communicatie
3. design
4. mode

Media en 
Entertainment

5. geschreven media
6. gaming
7. muziek
8. audiovisuele sector
9. nieuwe media

Kunsten en
Cultureel Erfgoed

10. podiumkunsten
11. beeldende kunsten
12. erfgoed

Tabel 1: Drie clusters, twaalf subsectoren van de creatieve sectoren

De typische creatieve 
onderneming  
is een micro- 
onderneming

Een creatieveling wijkt af van platgetreden paden.
2. Visienota Creatieve Industrieën in Vlaanderen.  

Leuven (Flanders DC), 2011. 19. 
3. SCHRAUWEN, J., DEMOL, M., VAN ANDEL, W. en SCHRAMME, A. Onderzoeksrapport. Creatieve Industrieën in Vlaanderen. Update.  

Onderzoeksrapport Flanders DC en Antwerp Management School 2014. 5. 
1. Economische impact van de designsector. Design Vlaanderen, 2007. 
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Vlaams-Brabant scoort goed in de creatieve secto-
ren. Dat heeft onder meer te maken met de goede 
bereikbaarheid, de centrale ligging, de nabije ken-
nisinstellingen, het bestaan van bottom-up clusters 
en het groeiende culturele aanbod. 

Centrale ligging

Vlaams-Brabant ligt centraal en vormt een stedelijk 
netwerk op internationaal niveau en is dus aantrek-
kelijk voor ondernemingen die een grootstedelijk 
draagvlak vereisen. De provincie is ontsloten door 
een hoogwaardig en dicht netwerk van toegangs-
wegen en transportinfrastructuur. De E19, A12 en 
E40 zorgen voor een directe snelwegverbinding met 
de Brusselse Ring. De autosnelwegen verbinden de 
provincie met trans-Europese Noord-Zuid en Oost-
West assen. Ook Brussels Airport ligt om de hoek en 
is vlot bereikbaar via de weg of de nieuwe spoorver-
binding. De luchthaven en het hinterland vormt de 
tweede grootste economische pool van Vlaanderen. 

Stadslucht maakt creatief

Een grootstedelijk draagvlak is één van de voorwaar-
den voor een bloeiende sector. Creatievelingen heb-
ben een stedelijke omgeving nodig om voldoende 
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intense interacties te genereren, creatieve impulsen 
te krijgen en zich te tonen aan potentiële klanten. 
De cijfers zijn in dat verband bijzonder sprekend: 
iets meer dan 70% van de creatieve ondernemingen 
is gevestigd in stad of in de stadsrand.5 Hoewel er 
door de IT-gedreven innovatie best wel wat thuis-
werk bestaat, is er in Vlaams-Brabant toch sprake 
van een zekere clustering rond de steden. De dichte 
nabijheid van Brussel als internationale metropool is 
vanzelfsprekend de grootste troef. Maar ook Leuven 
als Vlaamse centrumstad scoort opmerkelijk. Leuven 
telt zo maar liefst dubbel zoveel creatieve werkne-
mers dan gemiddeld, ofwel 6,5%. Vilvoorde is is dan 
weer een geval apart vervangen kent dan weer een 
eigen situatie: de nabijheid van Brussel is hier zowel 
een vloek als een zegen. De audiovisuele cluster bij-
voorbeeld is hier gevestigd op een boogscheut van 
Brussel, maar start-ups en freelancers voelen zich van 
oudsher aangetrokken tot Brussel. 0
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Werknemers totaal
Werknemers creatieve sector

Tabel 3: Relatief aandeel werknemers in de creatieve 
sectoren per stad

Bron: Buck Consultants International o.b.v. RSZ-data

Architectuur

Audiovisuele sector

Beeldende kunsten

Design

Gedrukte media

Mode

Muziek

Podiumkunsten

Reclame & Communicatie

0 5 10 15 20 25

Percentage 
tov  
Vlaanderen

17,7%: aandeel van Vlaams-Brabant in BBP Vlaanderen. 

Tabel 2: Aandeel van Vlaams-Brabant in de creatieve sectoren t.o.v. Vlaanderen.

Bron: Belfirst, eigen berekeningen

2. De creatieve sectoren in Vlaams-Brabant

De sectoren werden in Vlaanderen voor het eerst in 
kaart gebracht door het pionierswerk van Antwerp 
Management School en Flanders DC. In een metho-
dologie die zowel top-down als bottom-up de sector 
– en de waardenketen - kwantitatief beschreef. Hun 
onderzoeksrapport uit 2011 realiseerde zo voor het 
eerst een impactanalyse voor de Creatieve Industrieën 
in Vlaanderen, met een uitgebreide update in 2014.4  
In een eigen top-down analyse voor Vlaams-Brabant – 
op basis van NACE-bel codes - werd alvast gekeken in 
welke creatieve sectoren Vlaams-Brabant sterk staat. 

In het vet gedrukt staan die subsectoren waarin 
Vlaams-Brabant beter scoort dan men op basis van 
haar aandeel in het BBP van Vlaanderen (17,7%) kan 
aannemen. Hier springen architectuur, gedrukte me-
dia, maar vooral de audiovisuele sector en reclame & 
communicatie in het oog. 

Voor de beeldvorming van een bepaalde regio wordt 
van een opvallende architectuur (landmarks) dankbaar 
gebruik gemaakt. Voorbeelden zijn het Museum M, de 
Balk in Leuven (Stephane Beel), de Imec-toren (Baum-
schlager-Eberle) of de Hoorn aan de Vaart in Leuven 
(360 architecten). 

Creatieve sectoren: thuis in de stad

5. De Gentse creatieve economie. Strategisch actieplan. Buck Consultants International. Zaventem, 2011. 

4. Mapping en bedrijfseconomische analyse van de creatieve industrieën in 
Vlaanderen (Guiette, A., Jacobs, S., Schramme, A. en Vandenbempt, K, 2011 
en 2014).
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Sterke concentratie van creatieve opleidingen 
en kennisinstellingen

Een even bepalend aspect van dat stedelijk weefsel 
is de aanwezigheid van hogescholen, universiteiten 
en hieraan gekoppelde kennisinstellingen of spin-offs, 
die een aantrekkingskracht uitoefenen op creatieve 
bedrijven door hun concentratie aan kennis en ta-
lent. Dat verklaart meteen ook de hoge positie die 
Leuven bekleedt: de clustering van architectuur-, 
communicatie- en marketingopleidingen aan de KU 
Leuven zorgt voor jaarlijks afgestudeerde studenten 
die op zoek zijn naar werk of die willen ondernemen. 
Er zijn bovendien heel wat bedrijven, zoals modeont-
werpers, productdesigners en productiehuizen die 
stageplaatsen aanbieden. Als een ondernemer zich 
vestigt in de buurt van een gerelateerde onderwijs-
instelling, heeft hij of zij dus makkelijker toegang tot 
medewerkers met het juiste sectorspecifieke profiel.

Tabel 4: Twee topuniversiteiten 2013 

Voor Vilvoorde ligt het verhaal anders. Zelf heeft 
de stad geen hoger onderwijsinstellingen, maar dat 
wordt gecompenseerd door de ligging naast Brussel. 
De VUB in Elsene, Luca School of Arts in Schaar-
beek, Narafi in Vorst of Erasmus Hogeschool Brussel 
in Anderlecht liggen zo allemaal op een boogscheut 
en bieden elk media-gerelateerde opleidingen aan. 
Een perfecte aansluiting op de bestaande audiovisue-
le cluster in Vilvoorde. 

Een uitgebreid cultureel aanbod

Een breed cultureel aanbod of een rijk cultureel erf-
goed tenslotte is niet enkel goed voor het toerisme, 
maar trekt op haar beurt ook weer andere creatie-
velingen aan. Dat is het zelfversterkend effect van de 
creatieve sectoren. Meer dan bij andere industrieën, 

hechten creatieve en kennisindustrieën in hun locatiegedrag immers belang aan een bruisende 
omgeving. Een stad heeft er dus alle belang bij om een inspirerende omgeving te creëren die aan-
trekkelijk is voor creatieve ondernemers. Hier kan het stedelijk beleid een beslissende rol spelen: 
zo heeft de opening van culturele ‘huizen’ als het STUK, het Depot, 30CC of Tweebronnen sinds 
de jaren 1990 een grote impuls gegeven aan de creatieve sectoren in Leuven. 

Die ondernemersruimte voor creatieve sectoren in het beleid opnemen is essentieel. Ruimte in 
de stad komt immers vaak onder druk te staan door eerder residentiële projecten en de sterke 
stijging van woningprijzen. Ook Vilvoorde wil in de reconversie van de Kanaalsite plaats vrijwaren 
voor de creatieve sectoren, waaronder een incubator voor media bedrijven. 

De Leuvense universiteitsbibliotheek  

Gebouw M op de VUB-Campus 

Fab Lab XL bij de Erasmus Hogeschool in Brussel

Museum M, het stadsmuseum waar Leuven zat op te wachten. Geopend in 2009.

Het STUK in Leuven, vernieuwd in 2001, en sindsdien een onmisbare plaats in het Vlaamse culturele landschap

VUB KUL

86 miljoen euro onderzoeksbudget 365 miljoen euro onderzoeksbudget

1802 onderzoekers, 700 professoren 5657 onderzoekers, 1020 professoren

20 actieve spin-offs 101 actieve spin-offs

14.200 studenten 41.225 studenten 
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Vandaag profileert Vilvoorde zich als het Hilversum 
van Vlaanderen. Met de huidige concentratie van be-
drijven als Medialaan (VTM, 2BE, Jim, Vitaya, Q-Mu-
sic, …), Ring TV, Kanaal Z en Videohouse, Woestijn-
vis en het weekblad HUMO, valt daar best iets voor 
te zeggen. Vandaag is de televisie- en filmproductie 
in Vlaams-Brabant goed voor meer dan 33% van het 
Vlaamse geheel. 

Sterke clusters 
in de creatieve sectoren in Vlaams-Brabant 

1. Mediacluster in en rond Vilvoorde

Uit het kwalitatief onderzoek en het top-down cij-
fermateriaal komt duidelijk naar voor dat Vlaams 
Brabant beschikt over enkele clusters. Het bijzon-
dere aan deze Vlaams-Brabantse clusters is dat ze 
bottom-up zijn ontstaan. Een beslissing van enkele 
ondernemers om zich te vestigen op een plaats waar 

voldoende kritische massa was, waar er voldoende 
cultureel aanbod aanwezig was, een goede bereik-
baarheid of een nabije kennisinstelling.

Typevoorbeeld is de mediacluster in en rond Vilvoor-
de, maar ook in Leuven zijn er enkele clusters die 

een belangrijke rol spelen, zoals de communicatie- en 
gamingcluster aan de Vaartkom en de hoogtechno-
logische designcluster die sterk verbonden is aan de 
universiteit. Tildonk Entertainment Valley vormt een 
verhaal apart, maar ook hier is de rode draad een 
lokaal gegroeide activiteit. In het kielzog van het Tor-
hout/Werchter rock festival dat vanaf de jaren 1980 
uit zijn voegen barstte, kwamen Stageco en The Po-
wershop tot volle bloei. Die bestaande cluster werd 
aangevuld met in 2008 met de komst van EML. 

Wat ook opvalt is de aanhoudende groei van die bre-
de mediasector in Vlaams-Brabant. Het geheim zit in 
een combinatie van doorgedreven creativiteit in de 
content, de bijzonderheden van een gedifferentieer-
de Belgische markt en het hoge ondernemerschap 
bij digital entertainment. Die creativiteit wordt trou-
wens ook in het buitenland opgemerkt, getuige de 
talrijke internationale prijzen in Cannes of Montreux.

Zo vielen de Duiveluitdagingen van Boondoggle voor 
de Koninklijke Belgische Voetbalbond, de Scandinavi-
sche week van Make Lemonade voor Canvas of ‘Op-
posites’ voor Klara van Famous in de prijzen. 

Faciliteiten voor de hele Vlaamse media: Videohouse in Vilvoorde

Videohouse is een pionier in het mediaverhaal in en rond Vilvoorde. Al in 1980 zijn ze opgericht. 
Eerst als verkoper van televisies en ander audiovisueel materiaal, maar stilaan steeds meer evo-
luerend naar facilitair bedrijf voor de hele waardenketen van audiovisuele producties. De grote 
groei kwam er omwille van VTM in 1988 die in haar spoor leidde tot een bloeiende Vlaamse 
commerciële televisiesector. Door strategische keuzes bleef Videohouse echter niet afhankelijk 
van VTM, maar ging het voor de hele opkomende commerciële sector als facilitair bedrijf een 
belangrijke rol spelen. Het dienstenaanbod werd stelselmatig uitgebreid naar multicamera’s, 
state-of-the art studio’s, postproductie, video on demand, eigen content, broadcast services, 
enz.. Recent kocht Videohouse het leeuwendeel van Alfacam. 

 

Maar voor hen heeft Vilvoorde nog veel meer te bieden: er is de centrale en goed ontsloten 
ligging in Vlaanderen, ingebed in een heuse mediacluster - dus dichtbij klanten, productiehuizen 
en zenders. Vanuit Vilvoorde kan Videohouse ook de Franstalige mediaspelers bedienen en 
tenslotte is er in de onmiddellijke nabijheid ook nog voldoende plaats voor uitbreiding. 

Medialaan … aan de medialaan
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Die clustering kwam er spontaan na de beslissing 
van de VTM directie in 1988 om zich te vestigen in 
Vilvoorde. Reden daarvoor was de beschikbaarheid 
van geschikte betaalbare gronden en de nabijheid van 
Brussel. De aanwezigheid van VTM zorgde – de clus-
tergedachte in het achterhoofd – in de loop van de 
jaren 1990 voor de talrijke vertegenwoordiging van 
technische productiebedrijven en facilitaire bedrijven, 
zoals Videohouse en LITES. De nabijheid van Brussel 
was niet enkel belangrijk omwille van een centrale lig-
ging, maar ook omwille van de bereikbaarheid voor 
de Franstalige mediasector. 

Naast de audiovisuele sector, gaat het in de medi-
acluster rond Vilvoorde ook over uitgeverijen van 
weekbladen en periodieke pers. In Vlaanderen is er 
namelijk sprake van een sterke concentratie, veel 
van de mediagebeuren is in handen van een achttal 
spelers. Het grootste deel van het aanbod wordt 
vandaag verzorgd door Sanoma Magazines, Roularta 
Media Group, Think Media, VRT, De Vijver, Media-

laan Concentra, Corelio en De Persgroep. Daarnaast 
evolueren mediagroepen als Telenet en Belgacom 
steeds meer richting content.

Van alle grote mediagroepen hebben vier hun hoofd-
zetel in Vlaams-Brabant, namelijk Roularta Media 
Group, De Vijver, de Persgroep Publishing en Media-
laan, met Belgacom, Corelio en de VRT in de on-
middellijke nabijheid. De aanwezigheid van Brussel 
en de logistiek centrale ligging zijn hier natuurlijk niet 
vreemd aan. Door die verstrengeling is onze regio 
ook sterk vertegenwoordigd – dat was ook al zo voor 
de audiovisuele sector – in de gedrukte pers.

Reconversie met media als motor

Vilvoorde zit vandaag in volle metamorfose als inno-
vatief economisch knooppunt, met een uitgesproken 
focus op de mediasector. Die sector heeft een be-
langrijke rol gespeelde in de zogenaamde reconversie 

van oude industriële terreinen. Historisch maakte Vil-
voorde deel uit van het oudste industriegebied in de 
noordrand van Brussel. Klinkende namen als Renault, 
Delacre of de Forges de Clabecq brachten werkgele-
genheid en welvaart naar Vilvoorde. Tot de economi-
sche motor vanaf de jaren 1970 begin te sputteren en 
deze bedrijven noodgedwongen de fabriekspoorten 
moesten sluiten. 

Net in die reconversiezones liggen vandaag kansen. 
In de voormalige industriegebieden liggen immers 
grote en goed ontsloten percelen op amper een 
boogscheut van Brussel en de luchthaven. Ruimte in 
Brussel en de Brusselse rand is schaars. Verouderde 
bedrijvenzones worden onder handen genomen en 
de NMBS renoveert het station van Vilvoorde. Daar 
ligt een uitgestrekt onderbenut terrein van ongeveer 
50 hectare: de CAT-site genoemd. Hier plant de stad 
een heuse cluster van audiovisuele bedrijven in deze 
zone die samen een mediapool vormen. In Vilvoorde 
wordt dan ook gewerkt aan een meer op maat beleid 

vanuit de stad voor de mediasector (Track 25) en 
zelfs aan de kiemen voor een incubatorwerking voor 
mediabedrijven. 

Maar Vilvoorde is niet de enige plaats waar er me-
diabedrijven gevestigd zijn, ook in Leuven kwamen er 
de laatste jaren enkele vaste waarden bij, zoals Bonka 
Circus, De Chinezen en Hotel Hungaria. 

Hotel Hungaria

In 2009 startten Nico Vandevelde en Bart Verbeelen met Hotel Hungaria in Leuven. Twee verschillende 
profielen bleken samen de perfecte combinatie. Nico Vandevelde had een achtergrond als freelancer 
voor Ring TV en Endemol, terwijl Bart Verbeelen als hoofdregisseur van Now or Never, Big Brother, Rad 
van Fortuin,… ook het management deed van een aantal bekende tv-gezichten. Hoewel het klein begon, 
was het combineren van fotografisch knap gemaakte opnames en no nonsense lifestyle televisie zoals 
‘Dagelijkse Kost’ met bekende tv-gezichten als Jeroen Meeus meteen een schot in de roos. De Vlaamse 
kookhype deed de rest. Hotel Hungaria introduceerde zo op korte tijd diverse succesvolle televisiepro-
gramma’s (Goe gebakken, Groenland, Fabriek Romantiek,...) bij de Vlaamse kijker.

Om het eerste jaar te overbruggen en voldoende kapitaal bij elkaar te verzamelen konden ze rekenen 
op een goede band met communicatiebureau Happiness Brussels. Daarna begon de bal te rollen, met 
de verkoop van kookboeken in samenwerking met uitgeverij Van Halewyck. Het productiehuis heeft van 
lifestyle zijn core business gemaakt maar vandaag wordt de strategische lijn doorgezet in non-lifestyle 
producties en reclamefilms. 

De reconversieplannen aan de Kanaalsite in Vilvoorde

Vilvoorde: thuishaven van de audiovisuele media
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De Leuvense vaart, nu al enkele jaren een creatieve hub
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Ook de communicatie cluster in Leuven is het gevolg 
van de relatief recente beslissing van enkele zaak-
voerders om eens niet naar Brussel te trekken, maar 
zich in de buurt rond de vaart te vestigen. Grotere 
bedrijven hier zijn Boondoggle, Kunstmaan, Absoluut 
en Nelson Inspires,… Geografisch scoort Vlaams 
Brabant goed in deze sector, met 23% van het Vlaams 
totaal, ten opzichte van een Vlaams BBP aandeel van 
17%. Vooral de laatste tien jaar is hier een grote groei 
op te tekenen, zowel kwalitatief als kwantitatief met 
innovatieve marketingcampagnes die ook internatio-
naal opvallen (Make Lemonade, Square Melon, Boon-
doggle,…) In het bijzonder door de opkomst van so-
ciale media kent de sector nog steeds een groei. Veel 
ondernemingen uit andere sectoren begeven zich de 
laatste jaren op dit terrein door het outsourcen van 
communicatiecampagnes, het aanhalen van de klan-
tenrelaties, het aanboren van nieuwe marktsegmen-
ten, het gebruik van sociale media,… het Kennis- en 
Innovatiecentrum MarCo (Marketing & Communica-
tie) van de KHLeuven doet trouwens onderzoek over 
het gebruik van sociale media. Met het innovatielab 
(i.s.m. IWT) en de Innovatieacademie deelt de KHL 
die innovatieve kennis en tools met geïnteresseerde 
KMO’s.

2. Communicatie- en digital entertainmentcluster

De renovatie door 360 architecten van de oude Stella brouwerij in Leuven.

Hoog en droog bij Boondoggle in het gebouw van Creative Minds (De Hoorn).

Sinds eind 2012 ging de creatieve werkplek ‘Creative 
Minds’ open in Leuven. Zeven jonge en enthousiaste 
Leuvenaars ontwikkelden het project van 3000 m² in 
het historisch kader van de voormalige brouwerij De 
Hoorn. Het project mikt op bedrijven uit verschil-
lende sectoren: reclame, architectuur, urban design, 
communicatie, grafische vormgeving... De creatie-
ve geesten delen er faciliteiten zoals vergaderzalen, 

lounge en lunchruimte, wat zowel kostenbesparend 
is, als voor onderlinge kruisbestuiving zorgt. Binnen 
‘Creative Minds’ werd ook een incubator voor digital 
entertainment ingericht. De incubator van 1000 m² 
werd in 2012 in gebruik genomen, en er wordt op 
termijn een 2e fase gepland waarbij opnieuw 3000m² 
nieuwe kantoorruimte beschikbaar wordt. 

In De Hoorn zijn verschillende gerenommeerde be-
drijven gevestigd, zoals Boondoggle (het reclame-
bureau achter de campagne van de Rode Duivels), 
Bonka Circus (productiehuis en managementbureau 
dat onder meer met Vincent Kompany en Hugo Mat-
thysen werkt) en BUUR (bureau voor urbanisme) 
maar ook kleinere creatieve game- en andere bedrij-
ven. In samenwerking met diverse partners vinden 
er geregeld activiteiten plaats, zoals infosessies over 
de mogelijkheid tot bedrijfsbegeleiding, het opstar-
ten van onderzoeksprojecten, het aanvragen van 
IWT-fondsen enzovoort.
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3. Cluster Hoogtechnologisch design

De designsector is op zich erg beperkt in Vlaams-Bra-
bant. Het gaat hierbij ook om kleine bedrijven; in 
Vlaams Brabant telt 95% minder dan 5 personeelsle-
den. Bij de enkele iets grotere bedrijven zien we een 

tendens tot samenwerking met onderzoeksbureaus 
(multidisciplinair) en vooral de volledige klantenbege-
leiding, van brainstorm tot het in de markt plaatsen 
van het product. Eén specifieke niche is dan weer 

wel goed vertegenwoordigd: de cluster van hoog-
technologisch design. Een rechtstreeks gevolg van de 
sterke spin-off cultuur die door Leuven Research & 
Development (LRD) werd gestimuleerd, met ver-
schillende vooraanstaande bedrijven binnen Additive 
manufacturing (Layerwise, Materialise), maar ook het 
laagdrempelige Fablab Leuven. Sirris tenslotte tracht 
de AM technologie toegankelijk te maken voor de 
maakindustrie en de KMO’s.

Verder richten de designbedrijfjes zich ook vaak op 
een specifieke en nauwe niche van klanten die voort-
durend op zoek zijn naar unieke en vernieuwende 
ontwerpen. Met het oog op dergelijke specifieke en 
beperkte klantensegmenten blijkt het beschikken 
over een flexibele organisatie en productiemogelijk-
heden in kleine volumes vaak een succesfactor. Op 
deze nood speelt i.materialise in, een webplatform 
voor on-demand 3 D printing. 

Gaming in Leuven

Rond gaming is de laatste jaren veel te doen. 
De sector groeit bovengemiddeld en kent 
verkoopcijfers die de vergelijking met de 
muziekverkoop kunnen doorstaan. In te-
genstelling tot die laatste blijft de verkoop 
van (internationale) games wel groeien en 
in vrijetijdsbesteding vormt ze een geduchte 
concurrent van de televisie, radio en inter-
net. Een performante, gediversifieerde en 

solide game industrie in Vlaanderen heeft 
dus een groeiend economisch belang. Het 
gaat trouwens lang niet alleen over de grote 
kaskrakers, maar evengoed over internetspel-
letjes, serious games (als pedagogisch instru-
ment), apps, gsm-spellen, exercise games,… 

De verschillende applicaties van games en 
gametechnieken – gamification heet dat 
– zijn commercieel erg interessant: ze ver-
groten de betrokkenheid van medewerkers 

of verhogen de productiviteit. Maar ook de 
omgang met klanten kan erdoor verbeteren. 
Marktanalist Gartner stelt dat in 2014 meer 
dan zeventig procent van de Global 2000 or-
ganisaties minstens één ‘gamified applicatie’ 
heeft. 

Vlaams Brabant beschikt hier over enkele 
belangrijke troeven: 

Groep T werkt al jaren rond serious games, 
bijvoorbeeld het e-Treasure project (2006-
2008) om de uitwisseling van kennis en erva-
ring tussen senioren en kinderen te bevorde-
ren, Theraplay (2008-2010) is dan weer een 
digitaal spel dat fysieke inspanning en gamen 
combineert en kan ingezet worden tijdens 
therapeutische behandelingen. Met game-
hub (2010-2012) tenslotte worden de proces-
sen van de totstandkoming van een (serious) 
game gedocumenteerd en stroomt de opge-
dane kennis door naar ondernemers, onder 
andere d.m.v. studiedagen en workshops.

De sector van de app’s voor smartphones, 
een laagdrempelige technologie, heeft een 
bijzondere groei gekend. Hier werd de 
laatste jaren een professionalisering door-
gevoerd: app-ontwikkelaar werd zo steeds 
meer een full-timejob. Het departement 
IWT van de Erasmus Hogeschool in Brussel 
werd het LED, Laagdrempelig Expertise- en 
Dienstverleningscentrum, “Mobile Appli-
cations,” waarin expertise ter beschikking 
wordt gesteld voor deze KMO’s. 

Het atrium van Groep T 

FabLab Leuven wint in 2010  
de prijs voor ‘beste dienst op basis van Additive Manufacturing’
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 Materialise: 3D fabriek van de toekomst 

Een bedrijf dat begon in 1990 als een spin-off van de KULeuven. In die pe-
riode zaten de activiteiten rond additive manufacturing duidelijk nog in een 
experimentele fase, maar de universiteit zag er wel meerwaarde in. Met één 
aangekochte machine begon Materialise als servicebureau voor de product-
ontwikkelingsindustrie. Uit onvrede over de bijgeleverde programma’s begon-
nen de Leuvenaars zelf software te schrijven om de machines aan te sturen. 
Software die nu alomtegenwoordig en toonaangevend is in de industrie. Maar 
Materialise ontwikkelde ook medische en later dentale software. Het bedrijf is 

nu uitgegroeid tot een wereldspeler, met Amerikaanse en Aziatische filialen. 
Waar de technologie aanvankelijk enkel werd gebruikt voor prototypes, is ze 
nu geschikt om eindproducten te maken, met eindeloze toepassingen. Vandaag 
staat het bedrijf vooral sterk in de medische en automobielindustrie, maar is 
ook actief in andere markten – zoals design en de consumenten, met i-materi-
alise. Designers kunnen online hun ontwerpen ingeven, die dan worden geprint 
bij Materialise. De toepassingen van additive manufacturing zullen de volgende 
vijf jaar trouwens exponentieel toenemen.

De showroom bij Materialise 3D – handtas 

Opportuniteiten 
voor de creatieve sectoren
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In 2013 maakte Flanders Smart Hub een SWOT analyse van de creatieve sectoren in 
Vlaams-Brabant.  
Die SWOT vormt het kader waarin Flanders Smart Hub Createch zijn werking ontplooit.

 Sterktes: Opportuniteiten:

1. Grootstedelijk draagvlak 1. Mapping van de creatieve sectoren

2. Bestaan van enkele sterke bottom-up  
 creatieve clusters

2. Infrastructuur en begeleiding voor 
 creatievelingen 

3.  Aanwezigheid kennisinstellingen 
 en bedrijven

3. Kruisbestuiving (technologisch,  
 beleveniseconomie en digitale revolutie)

Als het over creatieve clusters of concentraties gaat, wordt vaak gesproken over Gent, Brus-
sel of Antwerpen. Uit onderzoek blijkt echter dat Leuven in vergelijking met die steden zelfs 
over meer troeven beschikt. En als enige centrumstad van Vlaams-Brabant heeft de stad in 
onze provincie ook de meeste uitstraling. 

Kennisinstellingen als de KU Leuven, de VUB en hun associaties zorgen in Vlaams-Brabant 
voor een voortdurende wisselwerking met het bedrijfsleven. Dit uit zich in talrijke inno-

vaties en een hoogtechnologische kenniseconomie. Denk maar aan Additive Manu-
facturing, nieuwe media en app-ontwikkeling of de ontluikende drone-sector. 

Samen met de bottom-up clusters van bedrijven, zoals Tildonk Entertai-
ment Valley, de mediacluster rond Vilvoorde en de talrijke start-ups in 
het Leuvense rond nieuwe media en communicatie, vormen ze de rijke 
creatieve onderstroom in Vlaams-Brabant.

Kruisbestuiving leidt tot nieuwe inzichten
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FSH brengt initiatieven van Leuvense creatievelingen in kaart

Vlaams-Brabant – in het bijzonder Leuven - 
kent de afgelopen vijftien jaar een intense en 
succesvolle stadsontwikkeling. Wel is het zo 
dat het leeuwendeelvan de stadsontwikke-
lingsprojecten wordt bepaald door de meest 
rendabele (residentiële) invulling en dat zijn 
slechts zelden kleinschalige, creatieve on-
dernemers. Er bestaat bovendien 
een uitgebreid patrimonium 
van tijdelijke leegstaande 
gebouwen. Dit opent mo-
gelijkheden rond tijdelijk 
gebruik (tentoonstellingen, 
open ateliers, workshops en 
buurtsamenwerkingen). Met 
de termijnen van stadsontwik-
keling kan dit tijdelijk al snel 5 of 10 
jaar betekenen.

Bottom-up zijn er de laatste jaren verschil-
lende initiatieven gegroeid voor en door die 
doelgroep: 

- De Hoorn het gebouw van de creatieve 
werkplek ‘Creative Minds’. Werd ontwikkeld 
doordat de creatieve ondernemers zelf eige-
naar waren van het gebouw en zo genoegen 
namen met het gebruik als meerwaarde in 
plaats van de courante commerciële marge. 

- Batiment A is de samenwerking van ver-
schillende kunstenaars en creatieve profes-
sionelen die een gebouw delen dat tijdelijk 
leegstond. 

- 

Hergebruik en invulling van de Bron locatie 
in Kessel-Lo door onder andere het Frasca-
ti Ensemble. 

- Het ‘Onkruid’ project waar ze vergeten of 
lege plekken een positieve invulling geven, 
met muziek, kunst en creativiteit. 

- De atelier-werking van Lotte Martens – op 
een boogscheut van de Centrale Werk-
plaatsen. 

Met het in kaart brengen van die initiatie-
ven, het – waar nodig - ondersteunen van 
subsidie-aanvragen, het organiseren van in-
fo-sessies en het overbrengen van hun no-
den aan de verschillende overheden (stad 
en provincie) wil FSH mee werken aan een 
creatief-vriendelijk klimaat. 
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Onbekend maakt onbemind. Het eerste deel van de 
SWOT analyse bestond dan ook uit het top-down 
bekijken in welke subsectoren onze provincie sterk 
staat, en dat ook cijfermatig te onderbouwen. Die 
data en mapping kan dan vervolgens gebruikt worden 
door de verschillende overheden om hun beleid op 
af te stemmen. Een stedelijke overheid kan in haar 
beleid en ruimtelijke planning namelijk expliciet plaats 
maken en houden voor creatievelingen. Voorwaarde 
is wel dat er bottom-up voldoende initiatieven zijn 
die op deze manier kunnen ondersteund worden.

1. Mapping en verbinden in de creatieve sectoren

De Vaartkom in Leuven
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Voor de buitenwereld was en is de creatieve rijkdom 
in Vlaams-Brabant soms onvoldoende zichtbaar. Daar 
wil Flanders Smart Hub iets aan veranderen. Met ‘Leu-
ven, stad van Ideeën’ zette Flanders Smart Hub Vlaams 

Brabant op de kaart als broedplaats voor creatieve, 
kennisintensieve ondernemingen en als een ontmoe-
tingsplek voor creatievelingen. 

Ook bij de mediacluster in Vilvoorde zijn er recente 
initiatieven die streven naar een betere mapping en 
kennis van de noden van de cross mediasector. Sinds 
eind 2013 bestaat zo Track25.

FSH ondersteunt voluit Track 25

Track 25 is een platform dat cross media be-
drijven, kennisinstellingen en lokale overheden 
uit de regio Mechelen-Vilvoorde samenbrengt 
en ondernemerschap en innovatie in cross 
media in de regio wil aantrekken en verster-
ken. Rekening houdend met de nood aan 
nieuwe business-modellen in de sector, orga-
niseert FSH mee infosessies en grotere events, 
vaak in samenwerking met andere organisaties 
zoals Medianet of Mediarte. 

Vanuit Hogeschool Thomas More wordt er 
daarnaast een webplatform ontwikkeld op 
track25.be waar de cross-media community 
met elkaar in dialoog kan gaan, met daarop 
interactief nieuws over wetgeving, vacatures, 
innovatiecalls, matchmaking,… 

Met de steun van projectpartners Voka Hal-
le-Vilvoorde en Mechelen, Oh! Onderne-
mershuis, Flanders Smart Hub en Thomas 
More resulteerde die samenwerking in de of-
ficiële lancering van het digitaal platform Track 
25 op 5 mei bij Videohouse in Vilvoorde. 

Tenslotte wordt er in een diepgaande SWOT studie van Antwerp Management School en Buck  
Consultants nagegaan hoe we de cluster nog performanter kunnen maken en op welke manier een 
stad als Vilvoorde of Mechelen daar een rol in kan spelen. 

Het panel: v.l.n.r.: Frank Hellemans (docent & onderzoeker Thomas More, journalist), Ben Appel (Directeur Business & Legal 
Affairs van Medialaan), Ann Caluwaerts (Senior Vice President Public Affairs and Media Relations), Wim Robberechts (CEO 
Wim Robberechts & Co, voorzitter RvB Vlaamse Onafhankelijke Televisie Facilitaire Bedrijven), Maggy Beyers (directeur 
MediaNet Vlaanderen)

Leuven, Stad van Ideeën 

Het idee voor de ideeën dag kwam van Flanders DC. Aan de hand van 
een gratis evenement voor het grote publiek wilde ze het creatief, in-
novatief en ondernemend potentieel van onze provincie aanwakkeren 
en – vooral – tonen. Langsheen een parcours in de Leuvense binnenstad 
stonden bedrijfjes, creatieve ondernemers, kennisinstellingen en pro-
jecten opgesteld. Die showcase werd mogelijk gemaakt door Flanders 
Smart Hub, met de steun van provincie Vlaams-Brabant en stad Leuven. 

- Tijdens een zonovergoten zaterdag op 17 mei 2014 was er heel wat te be-
kijken en te doen voor de 4700 bezoekers. Het evenement bestond uit: 

- Een adviesluik in kunstencentrum STUK. De experten van SOS-idee 
gaven daar advies rond presentaties, business modelling, pitchen, pro-
ductontwikkeling of materiaalkeuze. 

- Een onderdompeling in de wereld van ideeën in een heus ideeënmuseum 
vol alledaagse voorwerpen. Alles begon immers ooit met een goed 
idee, van deurbel tot tandpasta, cornflakes en viltstiften. 

- Een showcase van bedrijven en organisaties in het Stadhuis, op het 
Martelarenplein en de Grote Markt. 

De showcase ging niet enkel over grote bedrijven en kennisinstellin-
gen zoals Imec, Groep T, Materialise, LMS International, Boondoggle, 
de KU Leuven departementen of LRD. Die waren er natuurlijk, maar 
evengoed ging het om laagdrempelige organisaties en projecten als RVO 
Society, Leuven ruilt mee, Fab Lab Leuven, Leuven Klimaatneutraal of 
Tuinkracht. En creatieve start-ups en groeiers als Spotty, Lotte Martens, 
brouwerij De Hoorn, ppuntt, Klaar Devillé of Katrien Herdewijn. 

In de inkomhal van het stadhuis van Leuven stelden verschillende faculteiten van de 
KU Leuven hun meest innovatieve projecten tentoon.
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FSH als gids in het Vlaams-Brabantse landschap

Recent ondersteunt de Vlaamse overheid ver-
schillende initiatieven die de goede bedrijfsvoering 
in de creatieve sectoren wil stimuleren en begelei-
den. Met Generation Creatives geeft Flanders DC 
samen met tal van partners – waaronder Voka - 
een stevige boost aan de ondernemingszin en de 
zakelijke competenties van creatief talent. Star-

ters worden er met raad en daad bij gestaan via 
de website, events en het checkpoint waar-
mee ze een afspraak kunnen maken om hun 

project te bespreken.

Daarnaast bestaat bij de VOKA Ka-
mers van Koophandel de Bryo-begelei-

ding voor pre-starters, verschillende PLA-

TO trajecten voor de creatievelingen en verder zijn er specifieke 
sectorale initiatieven van bijvoorbeeld Flanders Fashion Institute 
(FFI). 

In Vlaanderen is er met Flanders DC een dienstverlening uitge-
bouwd om creatievelingen zoveel mogelijk te informeren en te be-
geleiden. Aansluitend speelt Flanders Smart Hub in Vlaams-Brabant 
een actieve rol als doorverwijzer voor creatieve bedrijven die willen 
groeien. 
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Niet enkel de invulling was innovatief, dat gold ook 
voor de vorm. Voor één dag waren de Grote Markt 
en het Martelarenplein omgetoverd tot een parcours 
langs echte zeecontainers en tenten waarin de be-
drijven en organisaties hun beste beentje voorzetten. 
Niet enkel om hun producten tentoon te stellen, 
maar ook om de bezoekers iets te laten beleven. Zo 
konden ze zien hoe de tegelbedrukking van Lotte 
Martens nu precies in het werk ging, waren er minia-
tuur supergeleidende zweeftreinen te zien, een race-
wagen op zonne-energie of konden ze 3D printen bij 
de Fablab- container. Op het Ladeuzeplein werd er 
zelfs geracet met omgebouwde 2 PK’s.

2. Een performante infrastructuur voor creatievelingen 

Meer dan 85% van de creatieve ondernemingen zijn micro-ondernemingen. 
Dat hoeft geen probleem te zijn, integendeel. Net die beperkte schaalgroot-
te maakt een grote flexibiliteit en veel ondernemerschap mogelijk. Maar het 
is wel een probleem wanneer creatieve ondernemingen wel willen groeien, 
maar op drempels botsen. Veel drempels zijn terug te leiden tot een tekort 
aan kennis en een nood aan begeleiding op het vlak van management en be-
drijfsbeheer, informatie- en kennisoverdracht en professionalisering. 

Zelfs de muziek was innovatief: Alackadaisical  
ofwel 18 drummers brachten een eigen repertoire ©
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De Bar d’Office, een flexibele samenwerkplek  
bij Flanders DC in Leuven
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Een bijzondere plaats in die nadruk op een goede 
bedrijfsvoering en de nood aan infrastructuur is weg-
gelegd voor incubatoren. Deze incubatoren bieden 
huisvesting voor starters en bieden faciliteiten, net-
werkactiviteiten en diensten aan die de groei van 
een onderneming kunnen versnellen. Initiatiefnemers 
kunnen grotere bedrijven (Deloitte, KBC, Telenet, 
Microsoft, Procter & Gamble,…) zijn, kennisinstellin-
gen (Erasmus Hogeschool, VUB of KU Leuven) of een 
stedelijke overheid. Zo bekijkt stad Vilvoorde– in het 
kader van de reconversie van de Kanaalsite - de piste 
van een media-incubator. Specifiek voor Vilvoorde 
is de aanwezigheid in de onmiddellijke nabijheid of 
eventueel in de incubator zelf van meer volwassen 
bedrijven een grote troef. Net als stad Leuven, omdat 
er zich de laatste 15 jaar opmerkelijk meer creatie-
velingen zijn komen vestigen of gebleven zijn na hun 
studies. 

Een Vilvoordse Media-incubator

Om haar media cluster verder uit te bou-
wen, bekijkt stad Vilvoorde de piste om een 
media incubator te vestigen in de Kanaalzo-
ne. De doelgroep bestaat in eerste instan-
tie uit bedrijven uit de audiovisuele sector, 
de communicatie, PR en reclamesector, de 
nieuwe mediasector en gaming. Deze brede 
definitie houdt dus rekening met de diver-
se toekomstgerichte cross-over en samen-
werkingsvormen binnen de media. Jonge 
startende ondernemingen hebben op die 
manier een plek waar ze kunnen groeien en 
door de gunstige ligging – kort bij talrijke 

gevestigde waarden in de sector – staan ze 
in direct contact met de grotere media-be-
drijven. Mogelijke locatie is de linkervleugel 
van het Tuchthuis, waar een incubator als 
innovatief, economisch centrum een trek-
kende rol op zich met betrekking tot de 
verdere ontwikkeling van de gehele water-
site op zich zou nemen. Daarnaast is er in 
Vilvoorde achter het station langs de lucht-
havenlaan al een aanzet van een mediaclus-
ter op vlak van studio’s. Ook daar zijn nog 
terreinen en gebouwen beschikbaar die dit 
verhaal verder vorm kunnen geven. 

Het Tuchthuis aan het kanaal in Vilvoorde

3. Kruisbestuiving met andere sectoren

Creative Walkie Talkies 

Om dat belang van de creatieve sectoren in de verf te zetten, besloot Flanders Smart Hub in samenwerking 
met Flanders DC en met de steun van de provincie Vlaams-Brabant in 2012-2013 om de handen in elkaar 
te slaan voor een seminariereeks. Creative Walkie Talkies werd die gedoopt en de zes seminaries zouden 
telkens een bepaalde sector of thema centraal stellen met getuigenissen van bedrijven en creatievelingen 
over hoe zij die kruisbestuiving hebben aangepakt. Bedoeling was inspiratie te geven en best cases te 
belichten. De doelgroep was tweeërlei: zowel bedrijven in de creatieve sectoren als de meer traditionele 
diensten- en maakindustrie. Want soms is het water tussen beide sectoren nog behoorlijk diep en blijft heel 
wat potentieel onbenut.

De creatieve sectoren zijn niet onbelangrijk, getuige 
haar 3% in het BBP van de provincie. Maar als we 
echt het belang van de sector willen inschatten, kun-
nen we niet voorbij aan de talrijke kruisbestuivingen 
tussen de creatievelingen en de meer traditionele 
maakindustrie. Creatievelingen zijn immers per defi-
nitie innovatief en er zijn behoorlijk wat economische 
spill-over effecten. Grote opportuniteiten liggen er 
de kruisbestuiving met bedrijven en kennisinstellin-
gen als de KU Leuven, de VUB en hun associaties in 
Vlaams-Brabant. Momenteel is de samenwerking met 
andere sectoren nog een zwakte, hoewel die met de 
opkomst van de beleveniseconomie en de digitale re-
volutie aan belang zullen winnen. 
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Wisselwerking tussen twee werelden: de creatievelingen en de traditionele sectoren

Het interieur van het Openbaar Entrepot voor de Kunsten 
 in Leuven.
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Wisselwerking tussen twee werelden: de creatievelingen en de traditionele sectoren

Zes netwerkavonden – voor een gemiddeld publiek 
van 30 ondernemingen - waarbij telkens drie bedrijven 
of organisaties kwamen getuigen over het succes dat 
ze behaalden dankzij de samenwerking met de creatie-

ve sectoren. Nadien was er steeds gelegenheid om te 
netwerken en kennis te maken met de ondernemers. 
Dit was het programma:

 

Paneldebat over 3D-printing onder leiding van Bas Sturm  
(innovatiecentrum Vlaams-Brabant)

Flanders DC en Flanders Smart Hub laten hun licht schijnen

Wouter Verschelden kondigt de komst van nieuwssite Newsmonkey aan.

Timothy Macken (MaDe) legt uit waarom design thinking en 
samenwerking in een kenniseconomie zo belangrijk zijn

In het publiek zijn zowel traditionele bedrijven  
als creatievelingen vertegenwoordigd. 

Pascal Cools (FDC) licht het belang  
van ondernemingscreativiteit toe

CWT Bart: Bart Van Coppenolle legt uit wat de structuur 
van ons brein ons leert over creativiteit
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walk & talk 1 C.S. als driver voor innovatie

walk & talk 2 Beter vermarkten met de C.S.

walk & talk 3 Verbetering van producten en diensten door C.S.

walk & talk 4 Debat over de toekomst van 3D printing

walk & talk 5 Versterking van organisatie door C.S.

walk & talk 6 Nieuwe business modellen genereren?
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Maar cross-sectorale samenwerking kan op vele ma-
nieren. FSH promoot bijvoorbeeld de implementatie 
van nieuwe technologieën als drones of onbemande 
vliegende toestellen in een bestaande opleiding. Dro-
nes werden oorspronkelijk ontwikkeld voor militaire 

FSH brengt de wereld van drones en camera’s samen

Dit project heeft een dubbele focus: 
enerzijds het zelf maken en aansturen 

van een drone (on board, GPS, senso-
ren, link met computer (IT), zelf ontwor-
pen frame, open source software), en 
anderzijds de toepassingen van een drone in 
een audiovi- suele context. 

Vanuit leraren- opleiding van Leuven Educating 
College was er tijdens het academiejaar 
2013-2014 al een eerste project: “Drone it 
yourself”, met als doelstelling een drone te 
maken voor lucht- opnames. Nu kan 
er worden samen- gewerkt 
met studenten came- ra, en 
verschuift de nadruk naar de 
audiovisuele appli- catie en 
het samenwerken tussen ver-
schillende oplei- dingen. In het KB rond drones wordt immers melding 
gemaakt van de nood aan opleiding van de piloot (certificaat) en van 
de crew (even- tueel cameramensen). Beiden moeten met elkaar 

(leren) spreken. De piloot (drone-ontwerper) vertrekt 
van- uit de technische kant, de crew (cameraman) 

vertrekt vanuit de beelden. Met dit praktijkgerichte 
pro- ject leren ze dezelfde taal spreken, samenwerken en 
hebben ze een gemeenschappelijke output. 

Leven, wonen en werken in Vlaams-Brabant 2030, toekomstvisie

Rode draad van de conferentie was de wis-
selwerking tussen lange termijn strategie en 
de huidige impact op de samenleving, tussen 

technologische – IT gedreven – vooruitgang en 
nieuwe manieren van denken over economi-
sche ontwikkeling en duurzaamheid. 

Naar de toekomst met FSH

Als triple helix (samenwerking tussen kennisinstellin-
gen, bedrijven en overheden) organisatie werkt Flan-
ders Smart Hub al jaren actief mee aan een klimaat 
van innovatie en ondernemerschap. In de activiteiten 
van de FSH community building betekent dit geregeld 
seminaries, matchmaking events, rondetafels en info-
sessies organiseren voor bedrijven, onderzoekers en 
het middenveld. 

Flanders Smart Hub wil echter een stap verder gaan 
en eens nagaan waar al die innovatie precies tot leidt. 
Welke toekomst streven we na? Hoe zien we onze 
provincie in 2030? Wat zijn de drempels en wat zijn 
de opportuniteiten die we moeten grijpen om ze 
waar te maken? 

De conferentie “Leven, wonen en werken in Vlaams-Bra-
bant 2030” toonde alvast aan dat toekomstige trends 
analyseren niet kan zonder een flinke portie creati-
viteit, kruisbestuiving en out-of-the-box denken. De 
conferentie gaf aan hoezeer verschillende thema’s 
(mobiliteit, werk, gezondheid en duurzaamheid) en 
ook de verschillende clusters van Flanders Smart 
Hub met elkaar verweven zijn. Of het nu gaat over 
Lifetech, Cleantech, Logistech of Createch. Geen 
mobiliteit zonder duurzaamheid, geen nieuwe werk-
vormen zonder een impact op de gezondheid, geen 
gezondheidszorg van de 21ste eeuw zonder nieuwe 
media en applicaties,… In een wisselwerking met de 
creatieve industrie – met bijvoorbeeld app-ontwik-
kelaars en gepersonaliseerde communicatie – kan de 
zelfstandigheid van de burger op gebied van thuis-
werk, gezondheid of ecologische voetafdruk gestimu-
leerd worden. 

toepassingen. Recent echter is er groeiende interes-
se om drones in te zetten voor nuttige toepassingen 
zoals observatie opdrachten bij rampenbestrijding, 
inspectie of bewaking, fotografie, media- en filmtoe-
passingen, cartografie en landbouwtoepassingen. 

Er is bovendien een Koninklijk Besluit in de maak dat 
de sector verder zal profesionaliseren, het (commer-
cieel) gebruik zal reglementeren, en dat voorziet in 
de certificiëring van piloten en crew. Crosssectorale 
opleidingsinitiatieven ontbreken hier voorlopig.

Jo De Cuyper (Leuven 
Educating College) legt 
werking van een drone 
uit aan de studenten van 
Narafi. 

Wat vliegt daar subtiel 
tussen de bomen? Jawel, 

een drone. 
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FSH presenteert de Toekomst van Mobiliteit, Duurzaamheid, Ondernemerschap & Werk en Gezondheidszorg. 
En dat allemaal op één namiddag.
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 Talrijke ondernemingen brengen dat toekomst-den-
ken en die duurzame strategie al in de praktijk. Vec-
tris en BUUR hielden zo een pleidooi voor een nieuw 
soort duurzame stedenbouw, waar de stad Leuven 
zich met Leuven Klimaatneutraal 2030 achter schaart. 
Dat duurzaamheid en een goed businessplan elkaar 
niet hoeven tegen te spreken bewezen waterzuive-
ringsbedrijf Waterleau en cradle-to cradle bedrijf 
Nearly New Office. 

 

De mogelijkheden zijn er dus, technologisch wordt er snelle vooruitgang gemaakt, maar mentaal 
moet er dringend een knop worden omgedraaid. Gastsprekers Dirk Draulans, Elke Bossaert 
van Mobiel21, Serge De Gheldere, klimaatambassadeur en zaakvoerder van Futureproofed en 
Koen Kas, CTO van Thrombogenics, brachten hier een duidelijke call to arms voor Vlaams-Bra-
bant in 2030. Niet de verre toekomst dus, maar over 15 jaar. Met maar één boodschap: het is 
tijd voor actie. De tijd dat duurzaamheid een keuze was, ligt immers achter ons. Innovaties 
moeten daarbij niet enkel leiden tot een kleinere impact op ons leefmilieu, ze kunnen en moe-
ten ook economisch verantwoord zijn.

Die wisselwerking kan in de toe-
komst zeker nog een heel stuk 
verder gaan: 

- De band met de eindgebruiker aanha-
len door hem actief te betrekken bij 
het eindproduct (sociale media cam-
pagne) 

- Het gebruik van apps en gepersona-
liseerde informatie in Lifetech, Logis-
tech of Cleantech toepassingen.

- Nanotechnologie in combinatie met 
visualisatie en/of kunst.

- Het toepassen van technieken en 
praktijken uit de culturele sector in 
andere sectoren (bijv. rond leider-
schap of teambuilding, samenwerking 
tussen verschillende profielen,…)

- De talloze toepassingen van een nieu-
we technologie (3D printing en drone-
technologie) 

- Het invoeren nieuwe productiepro-
cessen (design thinking). 

- Spel als middel en motivator om doel-
stellingen van de organisatie te halen 
(playification)

- Nieuwe financieringsvormen introdu-
ceren (crowdfunding),… 

125 aanwezigen luisteren geboeid naar de uiteenzetting van Gudrun Dehaen,  
diensthoofd Economie van de provincie Vlaams-Brabant

Netwerken tussen de verschillende standen in het provinciehuis

Die nadruk op wisselwerking en kruisbestuiving in 
een context van duurzaamheid en creatieve meer-
waarde vormt ook in de toekomst de rode draad 
voor FSH. In een wereld waarin met loonkost en 
massaproductie moeilijk het verschil kan worden ge-
maakt, toont de creatieve industrie ons de uitweg. 
Producten en diensten worden zo op maat gemaakt 
– massa customisatie heet dat dan – en krijgen door 
de wisselwerking een uniek karakter. Die creatieve 
component is immers nauw verweven met het erf-
goed, met de opgebouwde kennis, met de culturele 
tradities, en dat kan dus niet zomaar verhuizen naar  
een lage-loonland. 

BUUR ontvouwt de plannen voor het regionet Leuven
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Met FSH op weg naar de toekomst.
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Op alle overheidsniveaus is er de laatste jaren hard 
gewerkt om een passend beleid te ontwikkelen 
voor de creatieve sectoren. Dit is zo op gemeen-
telijk, provinciaal, gewestelijk, federaal en tenslotte 
ook op Europees niveau. Die verhoogde aandacht – 
met resulterend onderzoekswerk, subsidiekaders en 
dienstverlening – komt voort uit de erkenning van 
het belang van de creatieve sectoren en spitst zich 
toe op hun bijzonderheden. Sterktes die tegelijkertijd 
ook een keerzijde hebben. Zo heeft de vaak geroem-
de flexibiliteit bij creatieve ondernemingen gevolgen 
voor het personeelsbeleid of de continuïteit in de be-
drijfsvoering. Ook heeft de hoge mate van onderne-
merschap zonder veel kennis van bedrijfsvoering, als 
keerzijde dat er ook veel creatievelingen tijdens hun 
eerste jaren overkop gaan. 

a. Innovatie 

De Vlaamse overheid ondersteunt via het Agentschap voor 
Innovatie door Wetenschap en Technologie (IWT) tal van 
innovatieactiviteiten, zowel voor bedrijven als onderzoeksinstel-
lingen. Financiering van onderzoek en ontwikkeling van innova-
tieve producten, processen en diensten met valorisatiepotenti-
eel binnen Vlaanderen staan centraal. 

Het Innovatiecentrum vormt het provinciale aanspreekpunt 
van het IWT. Je kan er terecht voor individuele ondersteuning van 
jouw project. Het Innovatiecentrum begeleidt naar financiering en 
naar de juiste kennis en partners. Daarnaast worden ook verschil-
lende diensten met betrekking tot subsidieaanvragen, seminaries, 
intellectuele eigendom, … geleverd. 

Elk jaar doet de Provinciebestuur van Vlaams-Brabant 
een oproep voor projecten die bijdragen tot de ontwikke-
ling van Vlaams-Brabant als kennisregio. Er worden subsidies 
verleend aan samenwerkingsverbanden van kennisinstellin-
gen, bedrijven, sociale partners of openbare overheden. 

Europese projecten die aansluiten bij het provinciaal eco-
nomisch beleid -waarin innovatie een prioriteit is- kunnen 
rekenen op een cofinanciering vanwege de provincie. Voor 
de actoren die hierop een beroep willen doen is deze ex-
tra co-financiering in veel gevallen doorslaggevend om te 
kunnen inspelen op de mogelijkheden die deze Europese 
projecten bieden voor de regio.

b. Ondernemerschap

Creatieve ondernemingen doen slechts in be-
perkte mate beroep op steun van overheids-
organisaties en andere ondersteunende orga-
nisaties en beroepsverenigingen.1 Agentschap 
Ondernemen wil daarom de huidige dienstver-
lening beter bekend maken bij die sector. 

Als het aanspreekpunt van de Vlaamse overheid 
voor ondernemers biedt het Agentschap On-
dernemen informatie over alle facetten van on-
dernemen zoals financiering, subsidies, vergun-
ningen … Er is specifieke aandacht voor starters, 
de groeiers en bedrijfscontinuïteit. 

De KMO-Portefeuille (www.kmoportefeuille.be), 
de subsidiedatabank (www.subsidiedatabank.be) 
zijn slechts twee van de nuttige instrumenten 
die ter beschikking staan van de ondernemer. 
“Vlaanderenonderneemt” (www.vlaanderenon-
derneemt.be) is het nieuwste initiatief waar alle 
informatie over ondernemen op één plaats ge-
bundeld wordt. Je kan er terecht voor innovatie, 
vergunningen, erkenningen, maatschappelijk ver-
antwoord ondernemen, internationalisering …

c. De creatieve sectoren

Flanders DC organiseert workshops, begelei-
ding, doorverwijzing en events voor de creatieve 
sectoren onder het motto ‘creatieven onderne-
mender en ondernemingen creatiever maken’. 
De dienstverlening gaat van de ontwikkeling van 
sectorspecifieke tools als ‘Van aha tot voilà’ of 
‘Beken Kleur’ tot SOS Idee en het checkpoint 
van generation creatives waar je terecht kan met 
je vragen rond ondernemen en subsidiekanalen 
in de creatieve sectoren. 

Kruisbestuivingen tussen de creatieven /kunste-
naars, wetenschappers en/of ondernemers wor-
den aangemoedigd met de Call voor Innovatie 
met de Creatieve Industrie (CICI), een gemeen-
schappelijk initiatief van Flanders DC en het 
IWT. Dit moet toelaten een aantal inspirerende 
samenwerkingsverbanden op te bouwen waar-
in de brug tussen creatieve en andere sectoren 
wordt gemaakt. Bij de oproep uit 2013 liet onze 
provincie zich alvast niet onbetuigd. 

1 NAUWELAERTS, Y. en FRANCK, T. Kritische succesfactoren van startende en jonge bedrijven in de design sectoren (Lessius Hogeschool).  
In: Tijdschrift voor Economie en Management. Vol. LII, 1, 2007. 85.

Actieve ondersteuning 
van de overheid

1. Subsidiemogelijkheden

Om innovatie en samenwerking te stimuleren hebben overheden en organisaties verschillende kaders uitgewerkt. We lichten ze voor jou kort toe. 

Creativiteit en bedrijfsvoering: soms is het zoeken 
naar een evenwicht ©

 P
ie

te
r F

an
ne

s



3736

H
O

O
F

D
S

T
U

K
4

Voor subsidiekaders bij de sectoren die voor 
Vlaams-Brabant van belang zijn, zoals de audiovisu-
ele sector, nieuwe media of de communicatiesector 
spelen ook iMinds en het Vlaams Audiovisueel Fonds 
(V.A.F.) een opvallende rol.

iMinds is een onder-
zoeksinstituut dat werd 
opgericht in 2004 op 
initiatief van de Vlaam-
se Regering, gericht op 

ICT, en de ontwikkeling van breedbandtoepassingen 
in het bijzonder. 850 onderzoekers aan vijf Vlaamse 
universiteiten, waaronder KU Leuven en VUB – zijn 
ermee verbonden. Verder organiseert iMinds ook In-
cubation & Entrepreneurship programma’s voor tech 
start-ups. Elk jaar lanceert ook iMinds oproepen voor 
interdisciplinaire samenwerkingsprojecten tussen ex-
terne partners en iMinds Interdisciplinair Coöperatief 

High-tech en kunst bij Imec 

In 2007 was er zo bij Imec mag weg samen met creatieve denktank 
Ad!dictlab een zoektocht naar creatieve ideeën en innovatieve toe-
passingen van nieuwe technologieën in de wereld van kunst, design, 
architectuur, mode en welzijn. Het resultaat was innovatieve pro-

ducten als een gps-stokje dat buigt in de richting van je bestemming of 
een kubus die zichzelf in enkele minuten omvormt tot een zetel. 

In 2009 volgde een samenwerking met kunstenaar Christoph De Boeck, op aan-
geven van Kunstencentrum STUK in Leuven. Met de installatie Staalhemel werd dui-
delijk wat er allemaal mogelijk is doorchiptechnologie. Elektrische hersenactiviteit 
wordt hier omgezet in akoestische geluidsignalen. De indrukwekkende installatie be-
staat uit 80 stalen platen die aan het plafond zijn bevestigd. De bezoeker draagt een 
EEG- scanner, die de elektrische golven van je hersenen registreert. Als die dan onder 
deze ‘stalen hemel’ wandelt, beginnen hamers en pinnen op de stalen platen te kloppen 

op het ritme van 
zijn of haar 

h e r s e n -
activiteit . 

Naargelang 
iemand zenuwachtig of 
rustig is, is er een ander ge-
luidspatroon te horen. 

Of hoe een medische tech-
nologie nu ook kunstenaars 
inspireert en mogelijkhe-
den opent voor gaming en 
e-learning toepassingen.

Fablab Junior

Jongeren gaan aan de slag met techniek en 
kunst. Fablab Junior is een project gericht 
op jongeren waarbij techniek en kunst wor-
den gecombineerd. De Fablab Junior toolkits 
zitten vol met technische snufjes zoals een 
desktop lasersnijder, 3D-printer en state-of-
the-art ontwerpprogramma’s met elektro-
motoren en sensoren. De begeleiding van 
de jongeren, gedurende die 2D/3D-stages, 
is in handen van designers, kunstenaars en 
vrijwilligers van de speelpleinwerking Vlaams 
Brabant.

Partners: Vlaamse Dienst Speelpleinwerk, Ar-
teveldehogeschool, Erasmushogeschool, Vrije 
Universiteit Brussel (projectcoördinator)

Het Leuvense Imec – het grootste onafhankelijke onderzoekscentrum voor nanotechnologie 
en elektronica - doet al enkele jaren aan kruisbestuiving met kunstenaars.

Staalhemel van Christoph De Boeck in het STUK

subsidiekaders maken voor veel creatievelingen een sprong in het diepe mogelijk
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ONderzoek of ICON. De ICON-procedure is sterk 
afgestemd op de IWT-O&O-bedrijfsprojectenproce-
dure zodat externe partners de mogelijkheid hebben 
om rechtstreeks binnen de ICON-aanvraag IWT-
steun te vragen. De projecten dienen aan te sluiten 
bij de iMinds marktsegmenten: ICT, Media, Health, 
Energy, Smart Cities en Manufacturing. 

Als kenniscentrum beschikt iMinds binnen Vlaams-Bra-
bant over het Studies on Media, Information and Te-
lecommunication (SMIT) instituut dat al in 1990 werd 
opgericht aan de VUB. Meer dan 70 onderzoekers 
werken daar aan wetenschappelijk onderzoek rond 

©
 V

U
B



3938

H
O

O
F

D
S

T
U

K
4

media en ICT, met een nadruk op beleid, innovatie 
en socio-economische vraagstukken. 

Verder heeft iMinds – samen met KU Leuven en 
MAD Faculty – ook de onderzoeksgroep CUO| Soci-
al Spaces. Dit is een multidisciplinair team van 30 on-
derzoekers die gespecialiseerd zijn in het design van 
interactieve applicaties en voorwerpen. Hun werk is 
gebaseerd op de principes op inclusie, participatie, 
sociale interactie, duurzaamheid, open design en ex-
periment in de domeinen Kunst& Cultuur, Gezond-
heid en Media & entertainment. CUO | Social Spaces 
volgt een iteratief design proces, waarbij gebruikers 
en andere stakeholders actief betrokken worden.

Het Vlaams Audiovisueel Fonds voert in opdracht 
van de Vlaamse overheid een aantal taken uit die 
voornamelijk gericht zijn op de ondersteuning van de 
Vlaamse audiovisuele creatie. Dit takenpakket behelst 
zowel de voortgezette vorming van professionelen en 
praktijkgericht onderzoek, de (financiële) ondersteu-

De tax-shelter heeft een belangrijke, sti-
mulerende rol voor de audiovisuele sector 
vanuit de federale overheid. Hierdoor kan 
een vennootschap die in een productie wil 
investeren, een vrijstelling krijgen van haar 
belastbare gereserveerde winst tot maar 
liefst 150% van de sommen die voor de pro-
ductie zijn betaald. In een analyse naar aan-
leiding van 10 jaar tax shelter in 2012 bleek 
alvast dat de maatregel een duidelijke boost 
aan de sector heeft gegeven. Op die tien jaar 
is er meer dan 800 miljoen euro opgehaald. 
Dit zorgde voor een stijging van 23% van de 
werkgelegenheid en een stijging van 75% van 
de bruto marge tussen 2003 en 2010. Het 
aantal films steeg in die periode met 150% en 
ook kwalitatief was de output uitzonderlijk, 
met 50% meer prijzen in het buitenland. 

Omwille van sommige gevallen van misbruik, 
hebben de sectoren in 2013 een aantal her-
vormingen uitgewerkt. Door het overduide-
lijke succes, zijn ook andere subsectoren vra-
gende partij, zoals Mode of Gaming. 

Naast ondersteunende kennisinstellingen en subsidiekaders 
zijn er zowel op Vlaams als federaal niveau fiscale initiatieven 
genomen die vooral de mediasector ten goede komen. Dit 
verklaart mee waarom de sectoren globaal gezien nog stand 
houden in een context van digitalisering, internationale concur-
rentie en economische crisis. 

Federaal gezien zijn vooral de fiscale steunmaatregelen ter  
stimulering van O&O interessant. Zo bestaat er een gedeeltelijke vrij-
stelling van bedrijfsvoorheffing voor onderzoekers en is er de moge-
lijkheid tot het verkrijgen van O&O 
belastingkrediet, investeringsaftrek en notione-
le intrestaftrek. In dit kader past eveneens het 
systeem van de innovatiepremie voor creatieve 
werknemers die een nieuw idee uitgevoerd bin-
nen de onderneming aanbrengen. 

Subsidies alleen zijn niet genoeg. Startende of snelgroeiende ondernemingen 
kunnen niet altijd bij banken terecht omdat het risico nog te groot is. Uit het on-
derzoek van Concreas blijkt dat een gezonde financiële structuur met voldoende 
startkapitaal en eigen middelen, vanaf de start misschien wel de belangrijkste 
succesfactor is. En laat nu die financieringsproblematiek het cruciaal (pijn-)punt 
zijn bij vele jonge, creatieve ondernemers. Uit onderzoek blijkt dat het in 36% 
van de gevallen gaat om een lening van minder dan 25.000 euro. Wanneer we 
de audiovisueel sector buiten beschouwing laten, wordt dat 50%.7 Dat is eer-
der het domein van de microkredieten. Recent zagen dan ook in Vlaanderen 
initiatieven voor crowdfunding het licht, zoals Crofun en Mymicroin-
vest, die perfect geschikt zijn om aan microfinanciering te doen. Ook 
financiering in de informele sfeer – in de wandelgangen al eens Friends 

ning van het creatieproces zelf, als de promotie van 
deze Vlaamse audiovisuele creatie (Flanders Image). 
Voor die financiële ondersteuning van audiovisuele 
producties bestaan er verschillende initiatieven: het 
filmfonds (2006), het mediafonds (2010), het game-
fonds (2012) en Screen Flanders (2012). Daarnaast 
is Screen Flanders ook het centrale filmloket van het 
Vlaamse Gewest.

Op Europees vlak zijn er ook tal van financieringsin-
strumenten en samenwerkingsmogelijkheden, onder 
meer Creative Europe dat een focus heeft op media, 
cultuur en cross-sectorale initiatieven. Hier staat sa-
menwerking met EU landen centraal. MEDIA Desk 
Vlaanderen is de lokale vertegenwoordiger van het 
media-luik van Creatieve Europe. Een overzicht van 
alle Europese oproepen vindt je op vleva.be
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7 IDEA Consult. Survey on access to finance for cultural and creative sectors. Evaluate the financial gap of different cultural and creative sectors to support 
the impact assessment of the Creative Europe programme. European Commission. 2014.

2. Fiscale steunmaatregelen

3. Risicokapitaal
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Fools and Family (FFF) genoemd – werd aantrekke-
lijk gemaakt door de win-win lening. Hierdoor krijgt 
de kapitaalverstrekker een jaarlijkse belastingkorting 
van 2,5 % op het openstaande kapitaal. Het gaat om 
achtergestelde leningen tot maximaal 200.000 euro 
op acht jaar. Indien er niet kan worden terugbetaald 
krijgt de kapitaalverstrekker 30 % van het verschul-
digde bedrag terug via een eenmalige belastingver-
mindering.

Maar ook 
voor de ande-
re 50% crea-
tieve bedrij-

ven die (veel) grotere bedragen zoeken, was er tot 
2008 een prangend tekort aan risicokapitaal. Precies 
de reden waarom in 2008 Cultuurinvest werd op-
gericht. Na zes jaar heeft dit fonds van de Participa-
tiemaatschappij Vlaanderen geïnvesteerd in 56 dos-
siers voor een totaal van 12 miljoen euro. Aangevuld 
met de cofinanciering hebben ze zo een beduidende 
marktimpact van 22 miljoen euro. 

Verder is er ook het innovatieve Business Angel 
netwerk Vlaanderen (BAN), waar startende of 
groeiende ondernemers op zoek naar risicokapitaal 
in contact worden gebracht met informele private in-
vesteerders, de zogenaamde Business Angels. Deze 
Business Angels brengen dan niet alleen geld in maar 
ook hun eigen know-how, ervaring en contacten.

In Vlaanderen is er met Flanders DC een dienstver-
lening uitgebouwd om creatievelingen zoveel moge-
lijk te informeren en te begeleiden. De nood aan een 
gezonde financiële structuur past immers in een bre-
dere problematiek: binnen de creatieve of artistie-
ke opleidingen wordt te weinig de nadruk gelegd op 
ondernemerschap, management en bedrijfsbeheer. 
De creatieve sectoren spreken dan ook een andere 
taal, hoewel er intern grote verschillen te merken zijn 
inzake marktgerichtheid. Zo behoren de bedrijven 
de communicatie, gedrukte media en audiovisueel 
sector eerder tot de marktgerichte sectoren, terwijl 
kunsten en erfgoed of podiumkunsten heel anders 
redeneren. Daar is het bijvoorbeeld niet altijd een-
voudig om de symbolische meerwaarde in economi-
sche termen te valoriseren. Over die denkkaders bij 
de creatieve sectoren en manier waarop men zich 
bewust kan worden van de invloed ervan, heeft Flan-
ders DC een specifieke toolkit ontwikkeld. 

Flanders DC orga-
niseert verder gere-
geld workshops en 
presentaties die de 
creatieve sectoren 
ondernemender wil-

len maken. Maar ze kunnen ook op andere manieren 
helpen. Zo is er deSOS-Idee-werking en en het gene-
ration creatives checkpoint, waar de creatieve onder-
nemers wordt geïnformeerd over de verschillende 
stappen en wordt doorverwezen naar de juiste orga-
nisaties. Verder beschikt Flanders DC over een hele 
reeks aan tools voor het genereren van ideeën of om 
een business case op het rooster te leggen. Verder 

ging in 2012 het PLATO opleidings- en begeleiding-
straject van Voka Vlaams-Brabant en Flanders DC – 
CreativeXchange – van start. En ook Unizo heeft een 
uitgebouwde dienstverlening voor creatieve starters. 

Vlaams is er het Kunstenloket dat advies geeft en 
creatievelingen informeert over hun statuut en mo-
gelijkheden. In 2013 werd dat kunstenaarsstatuut 
trouwens nog gevoelig aangepast om zo de rechtsze-
kerheid van de kunstenaar de verstevigen. Zo wordt 
vanaf 1 januari 2014 de werkloosheidsregeling voor 
scheppende en uitvoerende kunstenaars gelijkge-
schakeld. 

Voor de sectoren die voor onze provincie van belang 
zijn, dient tenslotte ook Mediarte vermeld, dat alle 
initiatieven over onderwijs, opleiding en werkgele-
genheid voor de audiovisuele sector wil stimuleren. 
Voor die opleidingen werd de Mediacademie op-
gericht voor de geschreven en audiovisuele media. 
De financiering van deze opleidingen gebeurt via een 
systeem van cofinanciering, waarbij maximaal 60% 
van de kosten van een opleiding gesubsidieerd wordt 
met een plafond van 1 miljoen euro. Op die manier 
wil Mediacademie mediaprofessionals wapenen met 
de noodzakelijke competenties om de kwaliteit van 
de geschreven pers en audiovisuele producties te be-
stendigen. 
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Risicokapitaal zoeken en vinden. Lange tijd een moeilijke zaak,  
al zorgen initiatieven als Cultuurinvest dat ook hier de deuren 

opengaan voor creatieve bedrijven. ©
 P

ie
te

r F
an

ne
s

4. Aanbod aan opleiding en begeleiding
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Universiteiten  
en Hogescholen

KU Leuven
http://www.kuleuven.be

Vrije Universiteit Brussel

http://www.vub.be

KU Leuven/Groep T Hogeschool
http://www.groept.be

Erasmus Hogeschool Brussel
Http://www.ehb.be

Erasmus Hogeschool Brussel/  
Koninklijk Conservatorium Brussel
http://www.narafi.be/

Erasmus Hogeschool Brussel/ RITS
http://www.rits.be/

KH Leuven
http://www.khleuven.be

LUCA School of Arts
http://www.luca-arts.be

LUCA School of Arts/ campus Narafi
http://www.narafi.be/

LUCA School of Arts/ Lemmensinstituut
http://www.lemmensinstituut.be/

Horizontale netwerkorganisaties

Voka- Kamer van Koophandel Halle-Vilvoorde
http://www.voka.be/halle-vilvoorde/

Voka-Kamer van Koophandel Leuven
http://www.voka.be/leuven

Crosstalks
http://www.crosstalks.vub.ac.be

Leuven.Inc
http://wwwleuveninc.com

Sectororganisaties

Medianet Vlaanderen
http://www.medianet.be

Mediarte
http://www.mediarte.be

Track 25
http://www.track25.be

Vlaams Architectuur Instituut 
http://www.vai.be

Vlaamse Filmproducten Bond
http://www.vfpb.be/

Vlaamse Onafhankelijke Televisie Producten
http://www.votp.be

Vlaamse Onafhankelijke Televisie Facilitaire 
Bedrijven
http://www.votf.be/

Kennisinstellingen Bedrijvennetwerken Overheidsinitiatieven

Tech Transfer Offices KU Leuven en 
Vrije Universiteit Brussel

KU Leuven Research & Development
http://lrd.kuleuven.be

Technology Transfer Interface Brussels
http://vubtechtransfer.be

Strategische onderzoekscentra

Imec
http://www.imec.be

iMinds
http://www.iMinds.be

Flanders DC
http://www.flandersdc.be

Vlerick School of Management
http://www.vlerick.com

Antwerp Management School
http:// www.antwerpmanagementschool.be

Studies Media Information Technology (SMIT) 
http://smit.vub.ac.be/

VRT Onderzoek en Innovatie
http://innovatie.vrt.be/

Center for User Experience Research KU Leuven
http://soc.kuleuven.be/com/mediac/cuo/

Institute for Media studies KU Leuven
http://instituteformediastudies.wordpress.com/

Internationalisatie

Flanders Investment and Trade
http://www.flanderstrade.be/

Acquisitieplatform Vlaams-Brabant
http://www.vlaamsbrabant.be

Innovatie

Innovatiecentrum
http://www.innovatiecentrum.be

IWT
http://www.iwt.be

Flanders Smart Hub
http://www.flanderssmarthub.be

Ondernemen

Flanders DC
www.flandersdc.be

Agentschap Ondernemen
http://agentschapondernemen.be

Kunstenloket
http://www.kunstenloket.be/nl

Andere

DesignVlaanderen
http://designvlaanderen.be/

Flanders In Shape
http://www.flandersinshape.be

Vlaams Audiovisueel Fonds
http:// www.vaf.be
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Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, 
fotokopie, of op welke andere wijze dan ook, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Flanders Smart Hub stimuleert innovatie, bevordert samenwerking tussen ondernemingen en kennisinstellingen 

en trekt (buitenlandse) investeringen aan. In de 5 innovatieve clusters van Vlaams-Brabant: Cleantech, Lifetech 

Food, Lifetech Health, Logistech en Createch Wilt u innoveren, maar weet u niet hoe eraan te beginnen?

Heeft u een idee, maar geen idee over de haalbaarheid ervan?

Wilt u samenwerken met een kennisinstelling?

Heeft u onderzoek gedaan, maar zoekt u nog een bedrijf om uw plan ten uitvoer te brengen?

Wilt u meer info over Flanders Smart Hub of één van onze partners?

Geef ons een seintje!

info@flanderssmarthub.be
www.flanderssmarthub.be

Contactgegevens

http://www.flanderssmarthub.be/contact/

Provincie Vlaams-Brabant 

Dienst Economie

Provincieplein 1

3010 Leuven

Vlaams-Brabant

Kamers van
Koophandel
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