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Europa staat op kantelen. Die boodschap hoor je de laatste maanden vanuit 
verschillende hoeken. De zoektocht naar Europese eenheid na de brexit belooft dan 
ook pittig te worden.

Europa blijft worstelen met zijn migratie- en vluchtelingenbeleid. Bepaalde landen 
tasten de grenzen van de rechtsstaat af. Talloze organisaties en burgers staan - samen 
met de klimaatbrossers - te trappelen voor een ambitieus klimaatbeleid. En na de brexit 
en de verkiezingen worden de krachtsverhoudingen binnen de Europese instellingen 
grondig door elkaar geschud. 

Hoe zal Europa kantelen? Voorlopig blijft dat een open vraag. Daarom is het belangrijk 
dat je op de hoogte blijft van de gebeurtenissen en initiatieven. Want, zoals Europees 
commissaris Marianne Thyssen het verder in dit verslag aangeeft: “We zijn niet van plan 
om alle veranderingen zo maar te ondergaan.”

Geen nood! VLEVA behoudt voor jou het overzicht met zijn metroplan. In dit jaarverslag 
lees je wat VLEVA in 2018 deed om Europa dichter bij Vlaanderen te brengen. Net zoals 
in de metro spring je van de ene lijn naar de andere. En je stopt bij de haltes die iets 
voor jou in petto hebben. Zo raak jij steeds op tijd op de juiste bestemming.

Met het engagement en de input van de VLEVA-leden, het sterk Vlaams-Europese 
netwerk en de inzet van onze VLEVA-liaisonofficers zorgen we altijd voor goede 
aansluitingen. Ook in 2019.

Hopelijk inspireren de verhalen en interviews jou tot een Europees engagement en een 
fijne samenwerking met VLEVA.

Tot binnenkort!

Jan Buysse

VOORWOORD
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MARIANNE THYSSEN

Globalisering, vergrijzing en digitalisering veranderen de wereld zoals we die vandaag 
kennen. Het verandert onze economie in sneltempo en heeft een impact op de arbeidsmarkt. 
De inhoud van jobs wijzigt. Het aandeel banen met routinetaken daalt, terwijl voor de 
banen van de toekomst meer nog dan vandaag digitale en hoogwaardige vaardigheden 
van belang zullen zijn. Dergelijke veranderingen bieden mooie kansen aan bedrijven, 
werknemers en burgers maar creëren ook uitdagingen die we absoluut moeten 
aanpakken. We zijn niet van plan om deze veranderingen zo maar te ondergaan. We 
willen onze toekomst mee vorm geven. Ook op sociaal vlak.

Daarom hebben we in 2017 de Europese Pijler van Sociale Rechten gelanceerd die nog 
hetzelfde jaar op de eerste sociale top in twintig jaar is goedgekeurd. Dat is een 
mijlpaal in de sociale geschiedenis van Europa. De Pijler is onze leidraad voor 
een toekomstgericht beleid en omvat 20 principes en waarden georganiseerd rond drie 
assen. Eerst en vooral, gelijke kansen op het vlak van vorming, onderwijs en levenslang 
leren, en toegang tot de arbeidsmarkt. Ten tweede, faire arbeidsvoorwaarden. En ten 
derde, toegang tot sociale bescherming en diensten. De Pijler heeft als doel om de 
grote sociale verschillen tussen de Europese lidstaten weg te werken en ervoor te zorgen 
dat onze instellingen en regels klaar zijn voor de digitale toekomst. Alle lidstaten 
hebben zich geëngageerd en iedereen is nu aan de slag op zijn bevoegdheidsterrein.

En het blijft niet bij woorden. Concreet lanceerde ik wetsvoorstellen om de meest 
kwetsbare werknemers, ook die van de platform economie, beter te beschermen. Zowel 
wat hun werkomstandigheden als hun toegang tot de sociale zekerheid betreft. Ook 
voor een betere work-life balance, zodat vrouwen en mannen hun privé en werkleven 
beteren kunnen combineren. Deze voorstellen zijn afgerond, we hebben een akkoord 
bereikt met het Europees Parlement en de lidstaten. Deze nieuwe wetgeving zal een 

positief verschil maken voor veel mensen. En dan is er het Europees Semester, de jaar-
lijkse cyclus van economische beleidscoördinatie, dat we socialer dan ooit hebben 
gemaakt.

Met de Pijler hebben we dus een kompas in handen om ons voor te bereiden op de 
nieuwe realiteit van de 21e eeuw. Dit is niet alleen om sociale redenen erg belangrijk 
maar is ook essentieel voor onze productiviteit, innovatiekracht en concurrentievermogen 
op de wereldmarkt.

De Europese Commissie heeft de sociale dimensie de plaats gegeven die zij verdient: in 
het hart van Europa. Maar het is duidelijk dat we hierbij de Vlaamse beleidsmakers, de 
sociale partners en het middenveld nodig hebben. Het zwaartepunt van het sociaal en 
werkgelegenheidsbeleid ligt en blijft bij de nationale, regionale en lokale overheden. We 
kunnen alleen samen aan een socialer Europa bouwen.

Europees  commissaris voor  
Werkgelegenheid, Sociale Zaken, 
Vaardigheden en Arbeidsmobiliteit
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Het Meerjarig Financieel Kader van de Europese Unie bepaalt de 
grote budgettaire lijnen en prioriteiten voor de komende 
programmaperiode. En is van wezenlijk belang voor de financiering 
van vele Vlaamse projecten. 

Momenteel wordt onderhandeld over een nieuwe meerjarenbegroting 
die loopt van 2021 tot 2027. Om een vlotte overgang te garanderen, 
wordt gestreefd naar een finale goedkeuring voor eind 2019.

Daarom organiseerde VLEVA in 2018, samen met de Vlaamse 
overheid, tal van informatie- en consultatiesessies over het 
algemeen voorstel én de sectorvoorstellen. Zo werden het Vlaams 
middenveld en lokale overheden structureel betrokken bij de 
opmaak van deze nieuwe meerjarenbegroting. 

Een greep uit het aanbod.

MEERJARIG  
FINANCIEEL KADER
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Meerjarig Finacieel Kader

Horizon Europe, het kaderprogramma 
voor onderzoek en innovatie dat start 
in 2021, neemt een grote hap uit de be-
groting van het volgende MFK. Maar 
liefst 100 miljard euro wil de Europese 
Commissie voorzien. Voor de Vlaamse 
onderzoeksgemeenschap is dit program-
ma ontzettend belangrijk. En dus volgt 
VLEVA de ontwikkelingen in dit dossier 
op de voet.

Het afgelopen jaar schonk VLEVA daarom 
heel wat aandacht aan Horizon Europe, 
via seminaries, infosessies en rondetafel- 
gesprekken:

25 januari 2018 - Shaping the new EU 
framework programme for research and 
innovation: from Horizon 2020 to FP9
Hier stond de tussentijdse evaluatie van 
het actuele kaderprogramma Horizon 
2020 centraal. Daarnaast kregen we ook 
een vooruitblik op het nieuwe program-
ma. Gastsprekers van dienst: Rosalinde 
van der Vlies (Europese Commissie) en An-
neleen Van Bossuyt (Europarlementslid).

4 juli 2018 - Het Oostenrijks Voorzitter-
schap en de EU-subsidieprogramma’s na 
2020: Horizon Europe en COSME
Kort na de lancering kwam Marnix  
Surgeon (Europese Commissie) meer dui-
ding geven bij het voorstel. Hij toonde er 
de structuur en de nieuwigheden van het 
programma.

28 september 2018 - Rondetafelgesprek
Als afsluiter zaten de VLEVA-leden 
rond de tafel met Lieve Wierinck (Euro- 
parlementslid en schaduwrapporteur 
voor Horizon Europe) en Bart Martens 
(medewerker van Europarlementslid  
Kathleen van Brempt). Daar kregen de 
VLEVA-leden de kans om hun input te 
geven aan de Vlaamse MEPs. Want zij 
kunnen op hun beurt een beslissende rol 
spelen in de besluitvorming voor Horizon 
Europe.

EU ZET IN OP ONDERZOEK 
EN INNOVATIE VIA  
HORIZON EUROPE

Meerjarig Financieel Kader

Voor de Vlaamse  
onderzoeksgemeenschap is 
Horizon Europe ontzettend 
belangrijk.
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Meerjarig Financieel Kader

Wat gebeurt er met het subsidiepro-
gramma Creative Europe na 2020? Dat 
was de vraag tijdens de stakeholders-
consultatie op 13 september 2018 bij 
VLEVA. Een 70-tal mensen uit de sector 
gaven tijdens dit event hun input voor 
het Vlaamse standpunt.

Creative Europe is het 7-jarige subsidie-
programma (2014-2020) van de Euro-
pese Commissie dat de internationale  
samenwerking in de culturele, creatieve 
en audiovisuele sectoren bevordert en  
ondersteunt. Het bestaat uit 3 program-
maonderdelen: een subprogramma  
Cultuur voor de culturele en creatieve  
sectoren, een subprogramma Media voor 
de audiovisuele sector en een cross-sec-
toraal luik.
 
Algemeen wordt gesteld dat het huidige 
programma goed werkt. Het slaagt erin 
relevant te blijven. Het probleem van 
de Europese cultuurmarkt blijft echter  
fragmentatie (land- en taalgrenzen).  
Kleine organisaties hebben moeilijk toe-

Meerjarig Financieel Kader

gang tot de fondsen en het totale budget 
ligt ook niet al te hoog. 
 
“Een event als dit is dus belangrijk om de 
sector te informeren over de bestaande 
subsidiemogelijkheden”, volgens Gudrun 
Heymans (Creative Europe Culture Desk,-
Departement Cultuur, Jeugd en Media).

Welke rol speelt VLEVA in het informe-
ren van de sector? 
“VLEVA is voor Creative Europe Desk Vlaan-
deren een belangrijke medespeler. Jullie 
brengen de juiste mensen aan, informe-
ren hen of verwijzen hen door. Potentiële 
kandidaten en belangenbehartigers uit de 
culturele en creatieve sectoren vinden zo 
hun weg naar de Creative Europe subsi-
die-opportuniteiten.”
 
Hoe kan VLEVA u en andere nationale 
contactpunten blijven ondersteunen? 
“In de zoektocht naar gepaste EU-steun 
treedt VLEVA op als een eerste filter. Op 
de website www.vleva.eu, via de nieuws-

brief of simpelweg met één telefoontje 
krijgt men van jullie telkens een mooi 
overzicht van alle EU-subsidies.”

“Daarnaast helpen de netwerkevents en 
het jaarlijks overleg tussen de nationale 
contactpunten ons om up-to-date te blij-
ven over de Europese mogelijkheden bui-
ten ons werkterrein.”

"In de zoektocht 
naar gepaste  
EU-steun treedt 
VLEVA op als eerste 
filter."

CREATIVE EUROPE 
NA 2020

Gudrun Heymans Creative Europe Culture 
Desk, Departement Cultuur, Jeugd en Media
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Meerjarig Financieel Kader

De haltes op de MFK-metrolijn tonen 
het. VLEVA organiseerde in 2018  samen 
met het departement Buitenlandse Za-
ken tal van informatie- en consultatie-
sessies over de Europese budgetten. Als 
slotmoment brachten we de top van de 
VLEVA-leden samen met Vlaamse (Euro)
parlementsleden tijdens een highlevel-
lunch. Gert Jan Koopman, directeur-ge-
neraal van DG BUDG, presenteerde er de 
prioriteiten van het nieuw MFK.

Telkens opnieuw is het een hele uitdaging 
om tot een nieuw MFK te komen. Want 
elke Europese euro moet uiteraard ook 
een Europese meerwaarde hebben. De 
nieuwe prioriteiten waarop de Europese 
Commissie sterker wil inzetten, zijn: on-
derzoek en innovatie, veiligheid en on-
derwijs. Op het ‘traditionele’ beleid, zoals 
landbouw en cohesie, zal dan wat meer 
bespaard moeten worden.

Maar dat kan volgens Koopman wel ge-
compenseerd worden op nationaal ni-
veau. En ook de regionale en lokale ni-

veaus kunnen eventueel cofinancieren. De 
VLEVA-leden konden tijdens dit gesprek 
feedback geven op het voorstel, maar ook 
hun bezorgdheden uiten én aandachts-
punten meegeven. En dat deden ze.

Koopman is blij met het engagement van 
onze leden, die goed geïnformeerd en 
voorbereid zijn. Ook over de inzet van de 
Vlaamse MEPs is hij erg tevreden. Een ge-
slaagde afsluiter dus van een lange oe-
fening. Nu is het uitkijken naar de finale 
goedkeuring eind 2019.

Meerjarig Financieel Kader

Koopman is blij met het  
engagement van de VLEVA- 
leden, die goed geïnformeerd 
en voorbereid zijn.

WAAR LIGGEN DE  
PRIORITEITEN IN HET 
NIEUW MEERJARIG  
FINANCIEEL KADER?
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IN DIALOOG
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In dialoog

Er gebeurt altijd wat in Europa en de 
Europese Unie wordt op heel wat fron-
ten uitgedaagd. Vaak van buitenaf, maar 
soms ook van binnenuit. De GebEUrte-
nissen zijn een reeks evenementen waar-
bij een panel van experten actuele, uit-
dagende en vaak complexe EU-kwesties 
samen met het publiek onder de loep 
neemt. Zo ook de situatie in Hongarije. 
Onderwerp van het debat op 22 okto-
ber: stevenen we af op een nieuwe kloof 
tussen Oost en West binnen de EU? Een 
verslag.

Het panel bestond uit Dr. Katalin Balogh 
(KU Leuven), Dzsingisz Gabor (gewezen 
staatssecretaris van Nederland), allebei 
van Hongaarse afkomst en Lukas De Vos 
(VRT-journalist gespecialiseerd in Euro-
pa). VLEVA-voorzitter Dirk Rochtus legde 
hen enkele prangende vragen voor. 

Hoe zit het met de relaties tussen de EU 
en Hongarije?
De Vos: “Er is een stijgende interne ver-
deeldheid binnen de Europese Unie. Er 

ontstaan verschillende groepen landen 
binnen en buiten de eurozone. Dat zorgt 
voor interne breuklijnen tussen Oost-, 
Centraal- en West-Europa. Er is een groei-
ende breuklijn tussen hoe Brussel demo-
cratie interpreteert en hoe verschillende 
landen dat doen. Begrippen als subsidia-
riteit en soevereiniteit worden anders ge-
interpreteerd en beoordeeld.”

Gaat het effectief over soevereiniteit?
Balogh: “Ideologie is een creatie van poli-
tici en regeringen. De politiek van Orbán 
zegt: ‘Wij Hongaren zijn anders dan ieder-
een. Niemand kan ons begrijpen.’ Hij ver-
geet echter dat de rasechte Hongaar niet 
bestaat. Hongarije is altijd een mengel-
moes geweest van verschillende volkeren.”

Zijn de acties van het Europees Parle-
ment louter een reactie op de migratie-
politiek van Orbán?
“Een resolutie van het Europees Parle-
ment is slechts symbolisch”, aldus De Vos. 
“De wrevel tussen het Europees Parlement 
en Hongarije is een kwestie van niet naar 

GEBEURTENISSEN
NAAR EEN NIEUWE KLOOF 
TUSSEN OOST EN WEST  
BINNEN DE EU?

In dialoog

elkaar willen luisteren. Orbán nodigde 
zichzelf al drie keer uit in het Europees 
Parlement, maar dat is telkens een dove-
mansgesprek. De Hongaarse leider geeft 
altijd heel bevlogen speeches, enkel in het 
Hongaars, en luistert vervolgens niet naar 
de kritieken of interventies van Europar-
lementsleden.”

Wie is Viktor Orbán en wat maakt hem 
zo populair?
Daarover is het panel het niet altijd eens. 
Volgens Gabor is Orbán in Hongarije een 
nationale held. “Hij staat voor het anti-es-
tablishment. Hij spreekt de taal van het 
volk en hij integreert de belangen van 
de burgers in het regeringsbeleid. Viktor 
Orbán vindt het neoliberale model maar 
niets. Dat model wordt wel opgelegd door 
Europa. Dus hij verzet zich ertegen. Voor 
Orbán moet de staat meer kunnen ingrij-
pen. Want, het neoliberale economisch 
model brengt volgens hem toch geen wel-
vaart met zich mee. Het vergroot zelfs de 
kloof tussen arm en rijk.”

Maar Balogh ziet het anders. “Enerzijds 
zijn de Hongaren gewend geraakt aan 
Orbán die de regels aanpast wanneer 
het hem uitkomt. Er is echter een groep 
binnen de bevolking die dat niet langer 
zomaar aanvaardt en een kritische hou-
ding tegenover hun leider aanneemt. An-
derzijds hebben de Hongaren schrik van 
Rusland en vrezen ze voor de gevolgen 
wanneer de EU hen zou laten vallen. En 
toch volgen ze hun leider Viktor Orbán.“

Het volledige verslag lees je op 
www.vleva.eu/gebeurtenissen. 

Dr. Katalin Balogh, KU Leuven,
Dzsingisz Gabor, gewezen staatssecretaris van Nederland
Lukas De Vos, VRT-journalist gespecialiseerd in Europa
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In dialoog  

hefboom die Europa is voor de positie van 
Vlaanderen in de wereld. Dat kan ik niet 
genoeg herhalen.” 

“Toch voelde ik ook twijfel in de zaal.  
Mensen die oprecht vragen stellen bij 
de koers die de Unie vaart. Ik vond het 
fijn om samen met Frans Timmermans 
in dialoog te gaan met deze geïnteres-
seerde burgers. Zo konden we duiden 
wat Vlaanderen en de Unie elk met eigen  
bevoegdheden, financiering en instru-
menten kunnen doen. Meer dan ooit 
is het binnenlandse beleid vandaag  
Europees beleid en omgekeerd. Vandaar 
mijn appreciatie voor dit initiatief.”

Hoe belangrijk vindt u het om met de 
burger in dialoog te treden? Om hen te 
betrekken bij een event als dit?
“Deze burgerdialoog was zeer geslaagd, 
en wat mij betreft voor herhaling vatbaar. 
Het is duidelijk dat de vraag leeft bij de 
Vlamingen en het rijke Vlaamse vereni-
gingsleven om rechtstreeks en vaker in 
dialoog te gaan met de EU.“

In Leuven gingen begin 2018 tweehon-
derd burgers in debat met Vlaams minis-
ter-president Geert Bourgeois en Euro-
pees commissaris Frans Timmermans. De 
opzet van deze burgerdialoog: burgers 
meer betrekken bij Europa.

En de burgers hadden heel wat vragen. 
Catalonië verhitte de gemoederen even. 
Maar, er waren ook vragen over brexit, 
migratie, internationale handel en soci-
aal beleid. VLEVA vroeg Vlaams minister- 
president Geert Bourgeois om een terug-
blik op dit debat. 

Wat hebt u meegenomen uit deze bur-
gerdialoog? Kwamen er vragen uit het 
publiek die u misschien niet verwacht 
had?
“Ik merkte vooral dat de steun voor  
Europa nog steeds heel groot is in Vlaan-
deren. En dat is terecht. Want de Europese 
Unie heeft ons vrede, jobs en stabiliteit 
gebracht. Voor een middelgrote deelstaat 
zoals Vlaanderen is de enorme interne 
markt een zegen. Daarbij komt nog de 

BURGERDIALOOG:
VLAMINGEN STELLEN  
VRAGEN AAN EUROPA

In dialoog

“Het valt me daarbij telkens op hoe groot 
de wisselwerking tussen het Vlaamse 
en Europese niveau wel is: niet alleen 
spoort het Europese beleid in de eerste 
plaats met de Vlaamse bevoegdheden. 
Ook ons jaarlijks Vlaams Hervormings- 
programma ligt volledig in lijn met de Eu-
ropese 2020-strategie.”

“Maar deze dialoog biedt Vlamingen voor-
al de kans om zeer praktische  en reële 
zaken aan te kaarten, zoals: 

• Hoe kan de EU een competitieve en 
geloofwaardige wereldspeler blijven 
wanneer er een handelsoorlog dreigt 
tussen de grootste economische 
blokken, en wanneer de brexit steeds 
dichterbij komt?

• 
• Hoe kunnen we met ambitie en rea-

lisme een Europese klimaatstrategie 
uitwerken?

• 
• Hoe kunnen we tot een gecontroleerd 

Europees migratiebeleid komen, ge-
ent op verantwoordelijkheid en soli-
dariteit?

• 
• Hoe kunnen pan-Europese fenome-

nen zoals ‘social dumping’ en ‘fis-
cale shopping’ kordaat aangepakt  
worden?

"Meer dan ooit is het binnenlandse  
beleid vandaag Europees beleid en 
omgekeerd." Geert Bourgeois, Vlaams minister-president
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In dialoog In dialoog

Moet VLEVA hier in de toekomst samen 
met het departement Buitenlandse za-
ken meer op inzetten?
“Zowel het departement Buitenlandse 
zaken als VLEVA hebben zich de laatste 
jaren sterk ingezet om de Vlaamse Euro-
papolitiek kenbaar te maken bij het bre-
de publiek. Meer dan ooit communiceren 
we over de Vlaamse visie op de Europese 
Unie, en onze standpunten over de meest 
prangende EU-dossiers.”

“Het departement gaat rechtstreeks de 
dialoog aan met Vlaamse stakeholders, 
de EU-instellingen en andere lid- en 
deelstaten. VLEVA capteert op zijn beurt 
van onderuit wat er bij zijn leden leeft. 
VLEVA informeert ook omgekeerd over 
het Vlaamse EU-beleid en interessante 
EU-subsidies.”

“Bovendien verwacht ik veel van ‘VLEVA 
2.0’ dat de opdracht op zich heeft geno-
men om de band met de burger aan te 
halen. Maar vooral ook om het debat over 
de EU in Vlaanderen te sterken. Doe voor-
al zo verder!” 

Welk antwoord van vicevoorzitter Tim-
mermans sprong u het meest in het oog?
“Geen specifiek antwoord, maar wel zijn 
enorme gedrevenheid en passie voor de 
EU. Ik ken Frans als de eerste diplomaat 
van Nederland in zijn en mijn toenmalige 
hoedanigheid als buitenlandminister. On-
dertussen heeft hij zich ook op Europees 
niveau ontpopt tot een pleitbezorger van 
de Unie. Hij waakt erover dat de Unie al-
leen optreedt als ze meerwaarde kan bie-
den. Tegelijkertijd herinnert hij ons con-
sequent aan hoe noodzakelijk, maar soms 
ook hoe broos, de Unie is.”



26 27

Werken bij
Europa

Ster van
Europa

Nieuwe
look

Nieuwe
leden VLEVA-NIEUWS

Wat is er nieuw bij VLEVA sinds 2018? Een heleboel zo blijkt:
3 nieuwe leden, een nieuwe huisstijl, een nieuwe website, 
de Ster van Europa, én een hele blogreeks over werken bij  
Europa.

Zoveel nieuws, dat moeten we gewoon in the picture zetten.
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VLEVA-nieus

VLEVA VERWELKOMT 3 
NIEUWE LEDEN

2018 kwam nog maar net op gang of 
er klopten al drie nieuwe leden aan bij  
VLEVA: Cultuurloket, INBO en VlaNot/
IRBN. Die verwelkomen wij natuurlijk 
met open armen. Drie totaal verschil-
lende organisaties, maar allemaal even 
gemotiveerd om hun Europese kennis en 
activiteiten naar een hoger niveau te til-
len. VLEVA peilt naar hun ervaringen in 
het eerste samenwerkingsjaar.

Sinds 2018 is uw organisatie lid van  
VLEVA, hoe hebt u die start ervaren?
Apers en De Keyser: “Na een eerste ge-
sprek kregen we een duidelijk beeld van 
wat VLEVA voor ons kan doen. En we 
konden meteen ook onze prioriteiten 
meegeven. VLEVA voorziet ons van actue-
le informatie over de relevante Europese 
beleidsdomeinen, zoals energie, kwalita-
tieve huisvesting, mededinging, vennoot-
schapsrecht en interne markt.

Timmermans: “Van bij de start onder-
steunt VLEVA ons bij de berichtgeving 
over thema’s zoals auteursrechten, digita-

le contacten, toegang tot sociale bescher-
ming en de Europese pijler van sociale 
rechten. Het VLEVA-subsidieteam wijst ons 
de weg doorheen de doolhof van EU-sub-
sidies. En, via het grote netwerk dat het 
VLEVA-lidmaatschap met zich meebrengt, 
kunnen we best practices uitwisselen.” 

Milbau: “Een vlotte samenwerking. We 
waren vooral heel blij met de infosessie 
over Horizon 2020 die VLEVA, in samen-
werking met NCP Flanders, voor ons or-
ganiseerde. Daarnaast is de maandelijkse  
VLEVA-nieuwsbrief een erg handige tool 
om op de hoogte te blijven van de voor 
ons relevante thema’s, zoals klimaat, mi-
lieu, EU-financieringskanalen. Ook de in-
put voor het memorandum, en het feit 
dat VLEVA met onze Europese prioriteiten 
aan de slag gaat, vinden wij erg waarde-
vol.”
 
Heeft u het afgelopen jaar deelgenomen 
aan VLEVA-events? Wat is de meerwaar-
de hiervan op uw werk?
Apers en De Keyser: “Ja. Netwerkevents 

VLEVA-nieuws

en infosessies zijn een mooie gelegenheid 
om contacten te leggen met experten en 
beleidsmakers. Plus, het is altijd goed om 
bepaalde topics, zoals bijvoorbeeld de 
hervorming van het vennootschapsrecht, 
vanuit verschillende invalshoeken belicht 
te zien.”

Timmermans: “Cultuurloket nam deel 
aan de stakeholderconsultatie over het 
Creative Europe programma na 2020. We 
deelden bovendien onze Europese priori-
teiten voor de Vlaamse cultuursector. Die 
werden opgenomen in het VLEVA-memo-
randum en besproken tijdens het verkie-
zingsdebat. Beide initiatieven stellen ons 
in staat om een bijdrage te leveren aan 
het officiële Vlaamse standpunt. Maar ook 
om contact te leggen met de verschillen-
de spelers uit de Vlaamse cultuursector.” 

Milbau: “Participeren aan een event  zoals 
‘Blijft EU koploper met haar klimaatbe-
leid? En wat doet Vlaanderen?’ is voor ons 
echt interessant. Zelf zijn we vooral bezig 
met onderzoek ter ondersteuning van het 

INSTITUUT
NATUUR- EN
BOSONDERZOEK

Elsemiek Apers, juridisch adviseur IRBN 
(Internationale Raad van het Belgisch  
Notariaat) 
Els De Keyser, diensthoofd Vlanot 
(Vlaamse Raad van het Notariaat)
Dr. Ann Milbau, EV INBO Manager (Insti-
tuut Natuur- en Bosonderzoek - Eigen 
Vermogen)
Jan Timmermans, directeur Cultuurloket
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En dat jullie de verschillende netwerken, 
die een meerwaarde kunnen betekenen 
voor onze sector, mee in kaart blijven 
brengen.”
 
Milbau: “In 2019 zouden we graag via  
VLEVA enkele van onze activiteiten meer 
in de kijker willen zetten, ons netwerk ver-
der willen uitbouwen en blijven deelne-
men aan interessante events.”

VLEVA-nieuws

Wist je dat we VLEVA voortaan met 
hoofdletters schrijven? Want deze or-
ganisatie, met een topteam van EU-ex-
perts, wil in het oog springen. Daarom 
pakte VLEVA uit met een nieuwe huisstijl 
én een nieuwe website. Een fris design 
dat perfect aansluit bij onze brugfunc-
tie.

Wat is er dan gewijzigd? Wel, alles. De 
kleuren, het lettertype en de grafische 
elementen. Kortom, een totale make-over. 
VLEVA nam een grafisch vormgever onder 
de arm die zich liet inspireren door onze 
baseline ‘Jouw brug naar Europa’. Al snel 
kwamen we bij het concept van de blok-
kendoos, de houten speelblokken waar ie-
dereen als kind eindeloos nieuwe creaties 
mee bouwde. Dat idee past perfect bij 
de rol en werkwijze van VLEVA: bouwen, 
(constructief) samenwerken, verbinden, 
in contact brengen en nieuwe netwerken 
opzetten.

En bij die nieuwe look hoort uiteraard 
ook een passende website. Die is volledig 

EEN NIEUWE LOOK  
VOOR VLEVA

gebouwd rond de vier kerntaken van VLE-
VA: EU-nieuws, EU-subsidies, EU-events en 
EU-jobs. De thema’s zijn de rode draad 
door de site. Gebruikers die een account 
aanmaken, kiezen één of meerdere the-
ma’s en ontvangen zo nieuws, events en 
subsidie-oproepen op maat.

Krijg je niet genoeg van Europa? Volg 
dan zeker onze sociale mediakanalen. Op 
Twitter, Facebook en LinkedIn (@VLEVA) 
krijg je de meest actuele updates, luchtig 
geserveerd. 

NIEUWS SUBSIDIES

EVENTS

JOBS

Vlaamse natuur- en bosbeleid. Dan is het 
zeker ook zinvol om tijdig te weten wat 
zich afspeelt op Europees niveau en om 
onze strategie daar ook gedeeltelijk op af 
te stemmen.”

Wat zijn de verwachtingen van uw or-
ganisatie voor de samenwerking met  
VLEVA in 2019?
Apers en De Keyser: “De monitoring van 
de voor ons relevante Europese dossiers 
blijft enorm belangrijk. Daarnaast wil-
len we via VLEVA ons netwerk versterken, 
maar ook andere organisaties beter leren 
kennen. VlaNot/IRBN vindt het belangrijk 
om rechtstreeks in gesprek te gaan met 
de beleidsmakers. En dat lukt het best tij-
dens kleinschalige events, toegespitst op 
een specifiek thema.”

Timmermans: “Wij hopen dat VLEVA ons 
blijft bijstaan in onze zoektocht naar 
partners voor het indienen van Europese 
subsidiedossiers. Dat VLEVA ons de weg 
wijst in de complexe EU-subsidieregle-
mentering gericht op de cultuursector. 
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De eerste ‘Ster van Europa’ ging naar het 
Stedelijk Lyceum Lamorinière. Met de 
hulp van subsidies van Erasmus+ krijgen 
jongeren uit verschillende studierich-
tingen de kans om stage te lopen in het 
buitenland. De award is een mooie be-
loning voor het werk van An Pallemans 
en Luc Verstraeten, leerkrachten en co-
ordinatoren internationalisering. Samen 
met hun school laten ze de Europese 
sterren schitteren.

De ‘Ster van Europa’ is nieuw. Via welke 
weg hoorde u voor het eerst over deze 
wedstrijd?
An Pallemans: “Het was Bram Goris, ver-
antwoordelijke internationalisering van 
het Stedelijk Onderwijs Antwerpen, die 
ons kandidaat stelde. Dat vonden wij een 
mooi compliment.”

Had u verwacht dat uw school ging  
winnen?
“Nee, maar natuurlijk hoopten we erop. 
Het is een mooie beloning voor onze  
Europese werking. Want, we zijn terecht 
fier op onze realisaties.”

Hoe reageerden de leerlingen op de 
overwinning?
“De leerlingen die deelnemen aan  
Erasmus+ waren enthousiast. De nomina-
tie alleen al deed hen blinken. Maar eens 
je geselecteerd bent, wil je natuurlijk win-
nen. En daar gingen zij ook voor.”

Hebt u zelf actie ondernomen om stem-
men te halen? En zo ja, wat precies?
“Zeker. We hebben al onze leerlingen en 
hun ouders geëngageerd en de collega’s 
van onze school, maar ook die van de an-
dere scholen van het Stedelijk Onderwijs. 
Daarnaast hebben we Facebook en Insta-
gram ingeschakeld om extra reclame te 
maken.”
 
Zou u nog een keer meedoen?
“Dat lijkt ons een beetje gek, want onze 
werking is dezelfde gebleven. Maar ik zou 
zeker andere scholen aanraden om ook 
deel te nemen. Het was een leuke erva-
ring.”

VLEVA-nieuws

VRT NWS

HLN

ATV

VRT NWS

STEDELIJK LYCEUM 
LAMORINIÈRE WINT EERSTE 
‘STER VAN EUROPA’

An Pallemans, leerkracht en  
coördinator internationalisering

DE STER VAN EUROPA IN DE PERS

https://www.vleva.eu/nl/de-ster-van-europa
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Krijgt jullie project nog een vervolg?
“Elk jaar sturen we steeds meer laatste-
jaars op buitenlandse stage. Omgekeerd 
ontvangen we leerlingen uit Finland, 
Frankrijk en Spanje. We zijn nu ook volop 
bezig om leerkrachten te laten deelne-
men aan Erasmus+. Zo krijgen zij de kans 
om aan werkplekleren te doen, stage te 
volgen en les- en trainingsopdrachten in 
het buitenland uit te voeren.”

“En we hebben onze nieuwe aanvraag 
bovendien vernoemd naar onze overwin-
ning. Het heet nu ‘Sterren van Europa’ of 
‘Stars from Europe’.”

En tot slot: kreeg de award een mooie 
plek in de school?
“Voorlopig staat de award op mijn bureau 
te schitteren. Naast onze oorkonde van 
het VET Charter van Erasmus+.”

Ook VLEVA was erg blij met de respons 
op de ‘Ster van Europa’, met meer dan 50 
unieke inzendingen. Een mooi bewijs dat 
Vlaanderen en Europa verbonden zijn. 
Ook al is dat niet altijd even duidelijk of 
zichtbaar.

VLEVA-nieuws

Interesse in een job of stage in de 
EU-bubble? VLEVA bundelde een  
heleboel tips en tricks om je op weg te 
helpen.

In de VLEVA-jobvideo vertellen liaison- 
officers Veronique en Simon welke stap-
pen je neemt naar een job bij de Euro-
pese Unie. 

In de blogreeks ‘Werken bij Europa’ ver-
diepen we ons in de verschillende stappen 
van het sollicitatieproces. Je krijgt ook 
een volledig overzicht van andere jobs én 
stages in de EU-bubble: 

WERKEN BIJ EUROPA

• Werken bij Europa: Een kijkje in  
 het leven van Nicolas Willems
• Werken bij Europa: Wat te ver- 
 wachten van het EPSO examen?
• Werken bij Europa: drie tips voor  
 het EPSO examen
• Werken bij Europa: Geslaagd  
 voor EPSO test! Wat nu?
• Werken bij Europa: Andere jobs  
 in de EU-bubble
• Proeven van de EU: loop stage  
 bij de Europese instellingen

Het volledige overzicht vind je op: www.vleva.eu/nl/tips-voor-een-job-bij-de-europese-unie.
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Chemie

Pop-up
Europa

EUSEW—
Europa

GLB—CEF
Energie

PDW

Milieukwaliteit is cruciaal voor ons welzijn en onze economie. 
Ook de Europese Unie beseft dit en wil voor haar burgers een 
leefbare omgeving creëren. En met haar energiebeleid focust de 
EU op minder uitstoot van broeikasgassen, hernieuwbare ener-
gie en meer energie-efficiëntie. 

Belangrijke thema’s dus, die VLEVA op de voet voor je volgt. Een 
greep uit onze activiteiten in 2018.

ENERGIE, MILIEU &  
KLIMAAT
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Wanneer de Europese Commissie nieuwe 
budgetten voorstelt, geeft dat steeds 
heel wat voer voor debat. Dat is voor 
het landbouw- en energiebeleid zeker 
niet anders. Hoeveel financiering ligt er 
nu op de tafel? Dat kwam je te weten 
tijdens de infosessie op 4 oktober 2018 
bij VLEVA.

Pieter Verhelst (hoofdbestuur Boeren-
bond) en Jan Haers (attaché Energie bij 
de AAVR EU) geven een nabeschouwing 
van het debat en benadrukken het belang 
van de Europese steun voor het Gemeen-
schappelijk Landbouwbeleid (GLB) en CEF 
Energie (Connecting Europe Facility).

Uit het MFK-voorstel 2021-2027 bleek me-
teen dat er bezuinigd zou moeten wor-
den. Die besparing is vooral voelbaar in 
het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid.

Landbouwbeleid
Pieter Verhelst
 
Waarom moet Europa blijven inzetten 
op het Gemeenschappelijk Landbouw-
beleid?
“De landbouwsector is strategisch ont-
zettend belangrijk. Voedselvoorziening is 
een basisopdracht van elke samenleving. 
Dat vraagt om gepaste beleidsinitiatieven. 
Een beleid dat de markt richting verduur-
zaming kan sturen, maar ook zijn maat-
schappelijke verwachtingen inlost. Van bij 
het begin heeft de Europese Unie hier op 
ingezet, maar het vraagt een blijvende in-
spanning.”

Wat doet Boerenbond om Europa bij de 
les te houden?
“Wij proberen Europa dichterbij de men-
sen te brengen, en omgekeerd. Door bij-
voorbeeld te vertellen wat Europa voor de 
boeren doet. Want, zonder die Europese 
samenwerking zouden we nog niet zo ver 
staan. De eengemaakte markt, het gelijke 
speelveld en het GLB zijn een belangrijke 

HOEVEEL BUDGET LIGT ER 
OP TAFEL VOOR HET  
EUROPESE LANDBOUW- EN 
ENERGIEBELEID NA 2020?

Energie, milieu & klimaat

groeimotor voor de ontwikkeling van de 
landbouw en de agrovoedingssector in 
Vlaanderen.”

“Op een positief-kritische manier moet 
Europa zijn toekomst in handen nemen. 
Door te houden wat goed is, te sleutelen 
waar nodig en gepast te versterken. Het is 
onze rol om de verwachtingen van onze 
boeren en tuinders in Europa kenbaar te 
maken. Want, we hebben elkaar nodig.”

In het debat werd aangegeven dat 
Vlaanderen betere, weloverwogen  
keuzes moet maken over het landbouw-
beleid. Hoe ziet u dat precies?
“Alle Europese boeren en tuinders zijn 
vragende partij om onder dezelfde voor-
waarden te kunnen produceren. En, om 

"Er is maatwerk nodig om de  
uitdagingen aan te pakken voor een 
duurzame land- en tuinbouw in  
Vlaanderen."

Pieter Verhelst, hoofdbestuur Boerenbond
Jan Haers, attaché Energie bij de AAVR EU

https://www.vleva.eu/nl/energie-en-klimaat/interne-energiemarkt/events/het-europees-landbouw--en-energiebeleid-na-2020-hoeveel-financiering-ligt-er-op-tafel
https://www.vleva.eu/nl/energie-en-klimaat/interne-energiemarkt/events/het-europees-landbouw--en-energiebeleid-na-2020-hoeveel-financiering-ligt-er-op-tafel
https://www.vleva.eu/nl/energie-en-klimaat/interne-energiemarkt/events/het-europees-landbouw--en-energiebeleid-na-2020-hoeveel-financiering-ligt-er-op-tafel
https://www.vleva.eu/nl/energie-en-klimaat/interne-energiemarkt/events/het-europees-landbouw--en-energiebeleid-na-2020-hoeveel-financiering-ligt-er-op-tafel
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nadien eerlijk te kunnen concurreren op 
de eengemaakte Europese markt. Maar er 
is flexibiliteit, en zelfs maatwerk nodig 
om de eigenheid van een regio niet te on-
dermijnen.”

“Vlaanderen moet de ruimte krijgen om 
maatregelen uit te werken die aange-
past zijn aan de bedrijfsrealiteit van de 
Vlaamse boer en tuinder. Er is maatwerk 
nodig om de uitdagingen aan te pakken 
voor een duurzame land- en tuinbouw in 
Vlaanderen. Tegelijk moet de Europese 
Commissie de uitwassen en een oneven-
wichtige invulling van de gegeven vrijheid 
aanpakken en corrigeren. Europa moet 
het gelijke speelveld binnen de eenge-
maakte markt bewaken.”

Wat is volgens Boerenbond de rol van 
VLEVA daarin?
“VLEVA houdt een helikopterview over het 
hele Europese beleidsspectrum. Wij vin-
den het belangrijk om over sectoren en 
beleidsdomeinen heen voeling te houden 
met en voeding te geven aan Europa. Nu 

Energie, milieu & klimaat

en in de toekomst. Daar moeten we na-
tuurlijk zelf werk van maken. Want Euro-
pa, dat zijn wij.”  

Energiebeleid
Jan Haers

Bij CEF zien we net het omgekeerde. Het 
MFK-voorstel van de Europese Commis-
sie steunt investeringen in Europese net-
werken voor vervoer (30,6 miljard euro), 
energie (8,7 miljard euro) en digitale infra-
structuur (3 miljard euro). Dat komt neer 
op een stijging van 47% ten opzichte van 
de periode 2014-2020.  

Wat is nieuw in het voorstel CEF  
energie?
“Tot nu toe was CEF vooral gericht op 
grote grensoverschrijdende infrastruc-
tuurprojecten, zoals transmissienetten 
en interconnectoren voor elektriciteit en 
gas. Nu komen ook projecten voor slim-
me elektriciteitsnetwerken (smart grids) 
in aanmerking. Nieuw in het voorstel zijn 

hernieuwbare energieprojecten waarbij 
meerdere lidstaten betrokken zijn.”
 
Welke opportuniteiten ziet u voor 
Vlaanderen?
“Zowel de uitbreiding naar hernieuwbare 
energieprojecten, als smart grids projec-
ten zijn belangrijk voor Vlaanderen. Om 
Vlaamse en Belgische doelstellingen voor 
hernieuwbare energie te realiseren, kun-
nen we ook beroep doen op realisaties uit 
andere lidstaten. Het intrabelgisch ener-
gie overleg (ENOVER) buigt zich daarom 
over de betrokkenheid van de gewesten. 
En, over een betere informatiedoorstro-
ming van de opportuniteiten die het nieu-
we CEF Energie met zich meebrengt.”

“Zowel de uitbreiding naar hernieuwbare 
energieprojecten, als smart grids projecten 
zijn belangrijk voor Vlaanderen. 
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Hoe kan de chemische industrie haar 
positie in Vlaanderen en Europa ver-
sterken? Dat was dé vraag tijdens het 
highlevel debat op 22 maart 2018 in het  
Europees Parlement. 

Rond de tafel: de federatie van de 
chemische industrie en lifesciences  
(essenscia vlaanderen), de Vlaamse speer-
puntcluster voor chemie en kunststoffen 
(Catalisti) en de Vlaamse Instelling voor 
Technologisch Onderzoek (VITO). Zij gin-
gen in gesprek met Vlaamse politici en 
EU-beleidsmakers over de toekomst van 
de chemische industrie. Ze bespraken er 
hoe ze deze sterkhouder van de Vlaam-
se economie verder kunnen verankeren in 
Vlaanderen en Europa. Het besef is er nu 
dat de technologie ontbreekt om de EU 
klimaatneutraal te maken. Heel veel op-
lossingen moeten dus komen vanuit de 
chemische industrie. 

Het werd meteen duidelijk: iedereen trok 
de innovatiekaart. Zo ook Walter Eevers 
(onderzoeksdirecteur VITO) en Frank  
Beckx (gedelegeerd bestuurder essenscia 
vlaanderen). 

Waarom was deze ontmoeting in het  
Europees Parlement zo belangrijk?
Beckx: “Vlaanderen is een toonaange-
vende regio op het vlak van chemie en 
farma. Terwijl de basis van heel wat 
wetgeving voor deze sector op Europees 
niveau wordt gelegd. Door in dialoog te 
treden met Vlaamse beleidsmakers in Eu-
ropa krijgen wij de kans om aan te geven 
wat de belangrijke uitdagingen voor de 
sector zijn. We maken dat concreet met 
voorbeelden en tonen de impact op het 
terrein. Door zoveel mogelijk facts en fi-
gures te geven, voeden we hen met een 
juist beeld van de industrie inzake inno-
vatie, duurzaamheid of jobcreatie. Om-
gekeerd willen wij van de beleidsmakers 
weten waar Europa naartoe wil en wat 
er in de pipeline zit. Het Europese beleid 
geeft de richting aan, maar kan ons ook 
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ondersteunen. Denk aan Horizon 2020 op 
het vlak van innovatie en circulaire eco-
nomie.”

Eevers: “Chemie is zowel een belangrijke 
economische activiteit als een belangrijk 
onderzoeksthema in Vlaanderen. Daar 
zetten we bij VITO sterk op in. Want de 
chemiesector staat, net als andere indus-
trieën, voor heel wat belangrijke milieu- 
en klimaatuitdagingen, zoals de verdere 
reductie van de CO2-uitstoot. De verduur-
zaming van de chemische sector, daar 
gaan we samen voor. Dus moeten we als 
Vlaanderen duidelijk maken aan Europa 
dat wij daarin een belangrijke rol spelen.”

Hebt u het gevoel dat er geluisterd werd 
naar de prioriteiten die uw organisatie 
vooropstelt in het debat?
Beckx: “Jazeker. Het was geen monoloog, 
maar een dialoog en er kwamen heel wat 
vragen. Het was heel verhelderend om te 
weten waaraan de Commissie werkt. Je 
leert elkaar kennen en zo bouw je aan 
wederzijds begrip.”

“Wij zijn de advocaat van de sector, maar 
het is uiteraard aan de beleidsmakers om 
het beleid uit te stippelen. Waar wij wel 
voor willen pleiten: wanneer je maatrege-
len treft in Europa, doe dan ook een im-
pact assessment en ga na welk effect die 
hebben op het terrein. Daarin speelt onze 
federatie een belangrijke rol. Wij reiken 
de juiste informatie en praktijkvoorbeel-
den aan om een weldoordacht beleid te 
voeren.”

Eevers: “We konden de Vlaamse Europar-
lementariërs een duidelijk discours geven. 
Zo zoeken we samen uit hoe we comple-
mentair kunnen werken aan die duur-
zaamheidsagenda. De chemische sector 
verdient ook steun, want je mag niet 
vergeten dat de werkgelegenheid in deze 
sector enorm groot is. Het is een sterke 
sector die verdedigd moeten worden, en 
waarmee Europa rekening dient te hou-
den in zijn wetgevende activiteiten.”
“Door met hen in gesprek te gaan, worden 
we nu ook gecontacteerd om bepaalde 
stellingen te onderbouwen. De connectie 

HOE DE POLEPOSITIE VAN 
DE CHEMISCHE INDUSTRIE 
IN VLAANDEREN EN EU 
VERSTEVIGEN?

Walter Eevers, onderzoeksdirecteur VITO
Frank Beckx, gedelegeerd bestuurder 
essenscia vlaanderen 
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is nu gemaakt. Wij appreciëren het ten 
zeerste om een gefundeerd standpunt in 
het parlement te krijgen.”

Hoe kan VLEVA u in de toekomst hierbij 
nog verder ondersteunen?
Beckx: “VLEVA kan zeker deuren openen. 
Dus blijf die contacten leggen geduren-
de het ganse jaar. Via de organisatie van 
events of simpelweg de meldingsfunctie. 
Het is voor ons zeer nuttig om te weten 
wie rond welk dossier werkt.”

“Ook voor dit debat zaten de juiste partij-
en rond de tafel. Er zijn heel wat debat-
ten en meetings, maar het is een kwestie 
van goede positionering bij de beleidsma-
kers.”

Eevers: “Just keep going. Blijf mensen sa-
menbrengen, blijf de boodschappen uit 
het Vlaamse middenveld, kennisinstellin-
gen, universiteiten, en andere uitdragen. 
En blijf dit vooral ook herhalen richting 
de Europarlementariërs en hun collega’s. 
Hoe breder het draagvlak wordt, hoe 
beter. VLEVA ontdekte al mooie wegen. 
Blijf het pad bewandelen op zoek naar  
opportuniteiten.”

Energie, milieu & klimaat

“We konden de Vlaamse  
Europarlementariërs een  
duidelijk discours geven." 
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Subsidie—
presentaties

Subsidie—
vragen

Crammerock

PDW

Jij vraagt, VLEVA antwoordt. Zo eenvoudig gaat het. Het  
VLEVA-subsidieteam vindt voor jou de geschikte contactper-
soon, Europese financiering en informatiebron. We loodsen je 
doorheen de complexe richtlijnen en informatie. Aan jou om 
ermee aan de slag te gaan!

SUBSIDIEWERKING
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Subsidiewerking

VLEVA MAAKT JE WEGWIJS 
IN EUROPESE SUBSIDIES

Subsidiewerking

Het hele jaar door staat het VLEVA-sub-
sidieteam paraat om organisaties, 
scholen, ondernemingen, besturen, en  
andere partners wegwijs te maken in het 
Europese subsidie-aanbod. De VLEVA- 
liaisonofficers dompelen hen onder in de 
wondere wereld van de Europese subsi-
dieprogramma’s met projectvoorbeelden 
en tips en tricks. 

Het is een hele uitdaging om die com-
plexe materie aan de man te brengen. 
Maar onze liaisonofficers slagen daar elke 
keer opnieuw in. Dat blijkt uit de feed-
back die VLEVA krijgt. 

Een greep uit de VLEVA-subsidiepresenta-
ties in 2018: 

VIVES Business School, Brugge
“Het was een toffe en interactieve les. Liai-
sonofficer Veronique Vennekens wist goed 
waarover ze sprak. Haar gedrevenheid 
toont aan dat ze in staat is heel resul-
taats- en oplossingsgericht te handelen.”

 “Heel originele start van de les! Naast de 
theorie kregen we ook praktijkvoorbeel-
den van twee mensen die een groot Eu-
ropees dossier beheren. Dat was een zeer 
waardevolle aanvulling.”
— studenten Cultuurmanagement, VIVES

Event ‘Klaar voor morgen?!’
"Bedankt voor de vlotte presentatie. Ik 
kreeg heel wat positieve reacties op de 
VLEVA-workshop."
— Sandra Vandebroek, Adviseur kwaliteit 
departement Werk & Sociale Economie

Projectdevelopmentworkshop 2018
“Ik wil VLEVA hartelijk danken voor het 
organiseren, plannen en faciliteren van 
de projectdevelopmentworkshop 2018. 
Het was, zoals gewoonlijk, een ontzettend 
waardevol event om ideeën af te toet-
sen met potentiële projectpartners, maar 
vooral ook om partners te vinden.”
— Andrew Quinn, Development Officer 
SWAPWest SCIO, Scotland

https://www.vleva.eu/nl/eu-subsidies
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Subsidiewerking

SUBSIDIE- 
EVENEMENTEN

 

GEN

36 23 378

Subsidiewerking

Elk jaar opnieuw organiseert VLEVA, in 
samenwerking met ReSET, een workshop 
voor projectvoorstellen rond Erasmus+. 
Daar brengen we organisaties samen die 
partners zoeken voor hun projectidee. 
Voor Kris Vancluysen, dienst Onderzoek 
& Innovatie bij Thomas More, was het 
een succesvolle ontmoeting. 

Was dit de eerste keer dat u deelnam 
aan de Projectdevelopmentworkshop?
“Ja, het was mijn allereerste deelname 
aan een VLEVA-workshop. Ik leerde het 
initiatief kennen via de VLEVA-nieuwsbrief 
en was meteen enthousiast. Op zoek gaan 
naar juiste partners voor Europese pro-
jecten is echt een grote uitdaging. Om-
dat we een goed projectidee hadden dat 
aansloot bij het thema van de workshop 
‘Education rethought: Make it happen!’ 
twijfelde ik geen seconde om me in te 
schrijven. Onze zoektocht naar partners 
moest immers nog beginnen.”
 
Heeft de workshop zijn verwachtingen 
ingelost voor uw organisatie?
“Mijn deelname aan de workshop was 
ontzettend productief. Na afloop had ik 
niet enkel een sluitend consortium met 

PARTNERS GEZOCHT  
VOOR ERASMUS+- 
PROJECTVOORSTELLEN

complementaire partners voor het pro-
jectidee dat ik presenteerde. Door de vele 
netwerkmogelijkheden kon Thomas More 
ook aansluiten bij een ander projectidee 
dat voorgesteld werd.”

Wat haal je uit een Projectdevelop 
mentworkshop?
informatie over projectkansen binnen 
Erasmus+, verschillende tips en tricks 
voor het ontwikkelen van succesvolle pro-
jecten, een interactief gedeelte waarbij je 
samen met partners uit heel Europa je 
idee kunt uitwerken in een projectdesign,
netwerkmogelijkheden.

Zal Thomas More ook effectief een pro-
ject indienen?
“We zijn volop bezig met de uitwerking er-
van. Omdat de taken van het toekomstig 
project al tijdens de workshop verdeeld 
werden, zijn al veel hordes genomen. We 
gaan verder met de partners die we tij-
dens de workshop ontmoet hebben. Zo 
hopen we niet alleen op een goedgekeurd 
project, maar ook op een duurzame sa-
menwerking tussen gelijkgestemde orga-
nisaties.”

BESTUREN ONDERWIJS SOCIAL PROFIT ANDERE

16 6
SESSIES PRESENTATIES

Kris Vancluysen, 
dienst Onderzoek 
& Innovatie bij 
Thomas More

BEDRIJVEN

42

https://www.vleva.eu/nl/werk-en-sociale-zaken/sociale-inclusie/events/workshop-projectdevelopment-education-rethought-make-it-happen
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Op zoek naar een partner?

   Wij zoeken een basisschool die erva-
ring heeft met het integreren van kinde-
ren met een migratieachtergrond in het 
schoolleven. Kun jij ons met partners in 
contact brengen?

     Wij zijn op zoek naar één of meerdere 
partnerorganisaties voor een Erasmus-
project. Kun jij ons hierbij verder helpen?

Subsidiewerking

Het VLEVA-subsidieteam staat altijd 
klaar om al jouw subsidievragen te be-
antwoorden. Een greep uit de subsidie-
vragen die we in 2018 kregen. 

Subsidiewerking

→ Ik zou graag een dossier indienen voor 
een EU-subsidie. Kan ik aan de hand van 
de synopsis nagaan of mijn dossier in 
aanmerking komt? Plus: waar en hoe dien 
ik mijn dossier in?

→ Welke Europese initiatieven bestaan er 
voor landbouwprojecten in Kenia?

→ Kan ik Europese steun krijgen voor de 
uitbreiding van mijn bedrijf in het buiten-
land?

→ Bestaan er subsidies om een opleiding 
in een ander Europees land te volgen?

→ Wij overwegen om bestaande hoog-
spanningslijnen, die aan vernieuwing toe 
zijn, ondergronds aan te leggen. Bestaan 
er mogelijkheden om hiervoor Europese 
subsidies te krijgen?

→ Bestaan er Europese subsidiemogelijk-
heden voor een studio-opname van een 
Belgische muziekgroep?

→ Mijn team en ik starten een innovatieve 
zaak op. Komen wij in aanmerking voor 
Europese subsidies?

→  Bestaan er Europese subsidiemogelijk-
heden voor onderzoek naar de ziekte van 
Alzheimer?

→ Wij zijn op zoek naar bijkomende 
subsidiebronnen voor de organisatie van 
een Europees evenement. Kunnen wij jou 
eventueel om hulp vragen?

→ Zijn er Europese subsidies als ik wil in-
vesteren in een imkerij?

→ Welke Europese subsidiemogelijkheden 
zijn er voor het plaatsen van een publieke 
elektrische laadpaal?

→ Mijn slagerij verkoopt enkel duurza-
me en 100% plantaardige voeding. Kan ik 
daarvoor Europese steun krijgen?

→ Weet jij welke Europese programma’s 
subsidiemogelijkheden bevatten voor or-
ganisaties binnen de welzijnssector, actief 
in toegankelijke, inclusieve, buurtgerichte, 
innovatieve zorg en woonzorg?

KOM IK IN AANMERKING 
VOOR EUROPESE STEUN?

Ook een vraag?

Neem een kijkje op www.vleva.eu/nl/subsidieteam of  
contacteer subsidieteam@vleva.eu.
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Subsidiewerking

Ook Europa wil zich positioneren bij 
zijn burgers. Geen betere plek in Bel-
gië/Vlaanderen om dat te doen dan op 
een zomerse festivalweide. Crammerock 
in Stekene liet zijn festivalgangers ken-
nismaken met de EU&Me campagne en 
kreeg op zijn beurt Europese steun voor 
de organisatie van het festival. VLEVA 
trad op als ‘matchmaker’.
 
Midden maart 2018 lanceerde de Europese 
Commissie een oproep waarin ze op zoek 
ging naar festivals of openlucht events 
om de campagne EU&Me te promoten bij 
17 tot 35-jarigen. Het doel: jonge mensen 
bewust maken van de directe en indirecte 
aanwezigheid van Europa in hun dagelijk-
se leven, en van de kansen die de Unie 
hen biedt.
 
Was uw organisatie op zoek naar  
Europese steun?
“Crammerock is de afgelopen jaren enorm 
gegroeid. Om die trend te kunnen aan-
houden, zijn we al een tijd op zoek naar 
alternatieve financieringsvormen. We vre-

zen namelijk dat we met de traditionele 
middelen het plafond bereikt hebben. Het 
huidige terrein laat niet veel meer bezoe-
kers meer toe. En ook de return moge-
lijkheden voor onze (private) financiële 
sponsors hebben hun limieten bereikt.” 
 
“Door onze samenwerking met buiten-
landse festivals en concertorganisatoren 
(uit Nederland, het Verenigd Koninkrijk en 
Frankrijk), en ons stijgend aantal buiten-
landse bezoekers leek het ons opportuun 
om uit te zoeken welke middelen Europa 
biedt om deze samenwerkingen voort te 
zetten.” 
 
Hoe heeft VLEVA uw organisatie daarbij 
kunnen helpen?
“Via VLEVA kwamen we deze oproep op 
het spoor. Zo kon Crammerock kandide-
ren. Voor dit project koos de Commissie 
uiteindelijk voor Couleur Café (Brussel), 
Les Francofolies de Spa (Wallonië) en 
Crammerock (Vlaanderen), en bijhorende 
lokale, ‘groene’ partners. In Vlaanderen 
was dat Natuurpunt. De steun die we kre-

Subsidiewerking

gen ging integraal naar de algemene or-
ganisatie van het festival.”
 
Waarom kan een Vlaamse organisatie 
zoals Crammerock rekenen op Europese 
steun?
“De doelgroep voor het project EU&Me 
overlapt grotendeels met onze bezoe-
kers. Plus: wij bieden een gevarieerd pro-
gramma met grote namen uit binnen- en 
buitenland, plezier en toegankelijkheid 
voor iedereen. En het festival engageert 
zich zowel maatschappelijk (vb. steun aan 

bestrijding kansarmoede, Music for Life) 
als duurzaam (duurzaam afvalbeleid, mo-
biliteit, kamperen). Dat sluit perfect aan 
bij een aantal van de prioriteiten die de 
campagne  EU&Me vooropstelt. Een ideale 
partner dus.”

EUROPESE STEUN VOOR 
CRAMMEROCK Tuur Van Braeckel, mede-organisator bij 

Crammerock
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Jouw brug tussen Vlaanderen en Europa

Ons doel? Vlaanderen meer zichtbaar maken in Europa en het be-
lang van Europa voor Vlaanderen in de verf zetten. VLEVA geeft 
Vlaamse overheden en het maatschappelijke middenveld betere 
toegang tot het Europese beleid. Zo kunnen ze hun Europese be-
langen tijdig en geïnformeerd behartigen.

Maak kennis met ons team, onze raad van bestuur en onze leden. 
En ontdek hoe we jou kunnen helpen.

WIJ ZIJN VLEVA

Zaal—
verhuur

Samen
(net)werken

Cijfers

Team 

Over VLEVALeden en 
partners

Raad van 
bestuur
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Wij zijn VLEVA

TEAM

Kelly Digneffe
operationeel manager

Grete Hellemans
communicatie en ICT

Jan Buysse
algemeen directeur

Wij zijn VLEVA

Ina De Vlieger
liasionofficer, gedetacheerd 
vanuit VITO

Simon De Wachter
liasionofficer, EU-subsidieteam

Maarten Libeer
liasionofficer, 
EU-subsidieteam

Melanie De Caluwé
liasionofficer, EU-subsidieteam

Veronique Vennekens
liasionofficer, 
EU-subsidieteam

Simon De Coster
liasionofficer, EU-subsidieteam

Leah Vandercammen
administratief 
assistente
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Wij zijn VLEVA

JVE

G

Wij zijn VLEVA

VLEVA IN CIJFERS

RAAD VAN BESTUUR

Dirk Rochtus, voorzitter
Johan Bortier, UNIZO
Eva De Bleeker, Vlaamse Regering
Ann Gaublomme, Verso 
Gilles Suply, VOKA
Hendrik Theunissen, Vlaamse Regering 
Claire Tillekaerts, Vlaamse Regering
Anneleen Van Bossuyt, Vlaamse Regering
Luc Van den Brande, Vlaamse Regering
Jacques Van Outryve, Boerenbond
Marc Vandeput, VVP
Leen Verraest, Vlaamse Regering 
Jef Verschoore, Vlaamse Regering 
Mieck Vos, VVSG

ANDERE
EVENEMENTEN

SESSIES

BEDRIJVEN BESTUREN ONDERWIJS SOCIAL PROFIT ANDERE

PRESENTATIES

INFO-
VRAGEN

16

42 36 23 8 37

346 177

3
88% NIEUWE LEDEN

SUBSIDIE-
EVENEMENTEN

TOTAAL SUBSIDIEVRAGEN

172

TEVREDENHEIDSSCORE
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Wij zijn VLEVA

LEDEN &  
PARTNERS

Agrolink Vlaanderen | Boerenbond | Brussels Airport Company | Cultuurloket | De 
Vlaamse Waterweg nv | Essenscia | Flanders Make | Port of Antwerp | Gezinsbond | 
GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap | North Sea Port | imec | Instituut voor  
Natuur- en Bosonderzoek | Katholiek Onderwijs Vlaanderen | Port of Zeebrugge |  
Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap | Onderwijsvereniging voor Steden en 
 Gemeenten | Taalunie | Toerisme Vlaanderen | UNIZO, de Unie van Zelfstandige  
Ondernemers | Vereniging van de Vlaamse Provincies | 

Wij zijn VLEVA

Vereniging van de Vlaamse Steden en Gemeenten | Vereniging voor Social Profit 
Ondernemingen | Vlaams Instituut voor de Zee | Vlaams Kenniscentrum Water | 
Vlaamse Confederatie Bouw | Vlaamse Hogescholenraad | Vlaamse instelling voor 
technologisch onderzoek | Vlaamse Interuniversitaire Raad | Vlaamse Landmaat-
schappij | Vlaamse Raad van het Notariaat - Internationale Raad van het Belgisch 
Notariaat | Vlaamse Vervoersmaatschappij - De Lijn | Voka, het Vlaams netwerk van  
ondernemingen | 
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Wij zijn VLEVA

In Brussel vind je duizend netwerken. Stuk 
voor stuk waardevolle informatiebronnen. 
Maar welk netwerk is jou op het lijf ge-
schreven? Vraag raad aan VLEVA! Want 
wij volgen voor jou het European Regions 
Research and Innovation Network (ERRIN) 
en het Peri-Urban Regions Platform Eu-
rope (PURPLE) op. En we zijn voorzitter 
van Regions: Skills, Education, Training 
(ReSET). Verder houden we heel wat ande-
re samenwerkingsverbanden in de gaten.

Wij zijn VLEVA

SCHOTLAND - VERENIGD KONINKRIJK
Scotland Europa

VERENIGD KONINKRIJK
eater London, Kent,

Southern England

NEDERLAND
Eindhoven

SPANJE
Catalonië

FRANKRIJK
Île de-France, Hauts-de-France,
Occitanie, Nouvelle Aquitaine,
Auvergne-Rhône-Alpes,
Région Grand Est

DENEMARKEN
Centraal Denemarken, Zuid Denemarken,
Zealand Denmark, Noord Denemarken

ZWEDEN

Värmland

FINLAND
West-Finland

DUITSLAND
Baden Württemberg,

Hessen, Bayern,

Niedersachsen

OOSTENRIJK

ITALIË
Emilia-Romagna, 

Lombardije, Toscana

Gr

Småland-Blekinge- 
Halland South Sweden      

Saxony-Anhalt,    

NOORWEGEN    

ZWITSERLAND 

EUROPESE NETWERKEN

EUROPESE SAMEN—
WERKINGSVERBANDEN

Seeland
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Wij zijn VLEVA

VERGADER- EN  
CONGRESRUIMTE

Zoek je een vergader- of congresruimte 
in het hart van de Europese wijk? Vind 
de perfecte zaal bij het Vlaams-Europees 
verbindingsagentschap, Kortenberglaan 
71 in Brussel.  
 
Vlakbij de Europese instellingen
Huur je vergaderzaal op een steenworp 
van de Europese Commissie, het Europees 
Parlement en de Raad van de Europese 
Unie. En op 2,5 km van het centrum van 
Brussel. Je bereikt ons gemakkelijk met 
het openbaar vervoer – via metrolijnen 1 
en 5. Of met de wagen – via de Korten-
bergtunnel.
 
Verschillende vergaderruimten  
VLEVA heeft drie verschillende zalen:
• een forumzaal (voor 120 gasten, met 

ruimte om te netwerken)
• een grote vergaderzaal (16 personen) 
• een kleine vergaderzaal (8 personen)

Vanzelfsprekend kun je overal online 
(wifi). De forumzaal en de grote verga-
derzaal zijn uitgerust met projector(en), 
scherm(en) en een geluidsinstallatie. Ook 
ben je zeker van voldoende stoelen, tafels 
en micro's. 

Ga naar www.vleva.eu/nl/zaalverhuur 
of neem contact op met Leah Vander-
cammen via info@vleva.eu of 02 737 14 30.



Vlaams-Europees verbindingsagentschap
Kortenberglaan 71
1000 Brussel

www.vleva.eu  @VLEVA
info@vleva.eu
+32 (02) 737 14 30 vlevavzw


