
 

Het Departement EWI nodigt u uit voor de workshop 

Biogebaseerde industrie in Vlaanderen: 
Wat zijn onze sterktes en hoe kunnen we onze positie in Europa verstevigen? 

 
Woensdag 22 maart 2017 
Auditorium Ellipsgebouw 

Koning Albert II-laan 35, 1030 Brussel 
 
Parallelle sessie 1 – Financiering van de bio-economie in Vlaanderen 
 

 Hoe kunnen we nieuwe investeringen voor bio-economie in Vlaanderen aantrekken?  

 Hoe kunnen we ons beter organiseren? 

 Creëert de BBI JU nieuwe mogelijkheden voor de bio-economie in Vlaanderen? 

 Is er een rol voor de overheid? Federaal, regionaal? Wat kan de overheid doen? 

Parallelle sessie 2 – Innovaties in de Vlaamse bio-economie 
 

 Hoe kunnen we nieuwe innovaties in Vlaanderen aantrekken?  

 Hoe kunnen we de innovatiegraad van onze ’kmo’s verhogen? 

 Creëert de BBI JU nieuwe mogelijkheden voor de bio-economie in Vlaanderen?  

 Is er een rol voor de overheid? Federaal, regionaal? Wat kan de overheid doen? 

Parallelle sessie 3 – Waardeketens in de Vlaamse bio-economie 
 

 Kunnen we nieuwe waardeketens creëren naast de vier bovenvermelde?  

o Welke? Hoe? 

 Is verbranding een duurzame waardeketen? 

 Kunnen mariene resources gebruikt worden?  

 Kunnen we nieuwe cross-sectorale activiteiten creëren?  

o Welke? Hoe? 

 Is er een rol voor de overheid? Federaal, regionaal? Wat kan de overheid doen? 

Parallelle sessie 4 – Internationale samenwerking van Vlaamse bedrijven en academische groepen in de 
bio-economie 
 

 Kan internationale samenwerking de afhankelijkheid van import van biomassa verminderen? 

 Hoe kunnen we internationale samenwerking van Vlaamse bedrijven en academische groepen in 

de bio-economie stimuleren?  

 Hoe kan deelname in BBI JU versterkt worden? En in het bijzonder participatie van kmo’s in de JU 

en in de bio-economie in het algemeen. 

 Is de structuur van de betrokken industrie (meestal kmo’s) geschikt?  

 Hebben KMO’s voldoende mogelijkheden om in EU projecten deel te nemen? 

 Is er een rol voor de overheid? Federaal, regionaal? Wat kan de overheid doen?  


