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alsmaar meer plaatsen om and  ers te werken

De industriële en tertiaire 
sector kennen momenteel 
hun eigen ‘culturele 
revolutie’. in Wallonië kunnen 
initiatieven van de overheid 
in samenwerking met de 
privésector om bedrijven te 
organiseren en te beheren 
volgens de concepten van 
het Nieuwe Werken, op 
heel wat enthousiasme 
rekenen. Hieronder vindt u 
een overzicht van de eerste 
verwezenlijkingen van wat 
een volledige kentering zou 
kunnen teweegbrengen… 

n  Patrick Bartholomé 

Het begrip ‘industriële ecologie’ lijkt 
op zich een fundamentele contra-
dictie te zijn. Toch willen de ‘eco-

zonings’ of ‘ecologische industriezones’ 
net het tegendeel bewijzen. Het prin-
cipe van de ecologische industriezones 
is gebaseerd op de veronderstelling dat 
het mogelijk is om industriële productie-
technieken met een beperkte impact op 
het milieu te ontwikkelen. De bedoeling 
is om een ‘industrieel ecosysteem’ ten 
voordele van de duurzame ontwikkeling 
te creëren op basis van de volgende drie 
elementen: 
• een geïntegreerde visie op alle onder- 
 delen van het industriële systeem  
 en hun relaties met het natuurlijke  
 milieu (lokaal en regionaal), 
• een concrete benadering van bezuini- 
 ging op basis van het beheer van de  
 in- en uitstromen (materiaal, mid-  
 delen en energie) om te vermijden 
 dat middelen verloren gaan, 
• een technologie die een levensvatbaar  
 systeem kan creëren. 
Deze aanpak is tevens gebaseerd op de 
samenwerking en de uitwisseling van 
informatie, diensten, infrastructuur, 
materiaal, water en energie tussen ver-
schillende economische entiteiten. Tij-
dens de ontwikkeling van deze nieuwe 
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vorm van bedrijvenparken wordt reke-
ning gehouden met de drie pijlers van 
duurzame ontwikkeling, namelijk bezui-
niging, het sociale aspect en milieu.
Het concept zou eind jaren tachtig in het 
leven geroepen zijn door Robert Frosch 
en Nicholas Gallopoulos, respectievelijk 
vicevoorzitter Industrieel Onderzoek en 
directeur Onderzoek op motoren bij de 
Amerikaanse gigant GM. Ze wisten dus 
waar ze mee bezig waren!

Eerste vijf projecten rond ecologische in-
dustriezones van start
Afgelopen januari werden er in Wallonië 
dertien projecten voor ecologische indus-
triezones ingediend door acht intercom-
munales voor de ontwikkeling, die met 
heel wat bedrijven samenwerken, naar 
aanleiding van een projectoproep van 
de Waalse minister van Economie Jean-
Claude Marcourt in het kader van het 
‘Plan Marshall 2.Vert’. De Waalse rege-
ring heeft uiteindelijk besloten om vijf 
proefprojecten op te starten die voor een 
totaalbedrag van 1.293.000 euro gesubsi-
dieerd zouden worden. De projecten zul-
len ontwikkeld worden in Tertre (Saint-
Ghislain), Chimay Baileux, Liège Science 
Park, Écopôle (Farciennes-Aiseau-Pres-
les) en Hermalle sous Huy/Engis. Er zijn 

Het SWc Galaxia (60 m2 – 8 werkplekken) langs de Europese snelwegenas brussel-luxemburg-Straatsburg is ondergebracht in een 
bedrijvenpark met het Ecosmart-label, dat gericht is op ruimtevaarttoepassingen. De infrastructuur voorziet zichzelf van energie 
dankzij de 4.000 m² zonnepanelen 
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@trium). De meeste zijn operationeel en 
klaar om effectief te starten in september 
2011. Momenteel telt het Waalse SWC-
netwerk een honderdtal werkplekken en 
daar komen nog de gemeenschappelijke 
ruimtes, de vergaderzalen, enz. bij. Bin-
nenkort zullen twee andere vestigingen 
in Gosselies en La Louvière zich bij het 
netwerk aansluiten.

Publiek-private samenwerking 
Deze PPS is hier ontstaan naar aanlei-
ding van het Plan Marshall 2.Vert. De 
partners van het project zijn de Waalse 
intercommunales voor economische ont-
wikkeling, de UCL en CISCO. De vzw 
Euro Green IT leidt het project en beheert 
de corporate klanten die verondersteld 
worden alle punten van het netwerk te 
gebruiken. Meestal zijn zij verbonden 
aan grote bedrijven. De ‘vaste’ klanten 
zijn maar op één SWC aanwezig. Het gaat 
om zelfstandigen of zeer kleine KMO’s. 
In dat geval wordt de klantrelatie lokaal 
door het SWC beheerd.

team spirit
Naast de bovengenoemde organisatori-
sche voordelen biedt het werken in een 
SWC dezelfde wederzijdse ondersteu-
ning en verbondenheid als in de star-
terscentra. Althans dat stellen we vast in 
het reeds operationele Negundo Innova-
tion Center in Doornik:  “We hebben nog 
geen corporate gebruikers” verduidelijkt 
directieassistente Eva Destatsbader. “Het 
gaat vooral om zelfstandigen die een kan-
toorruimte nodig hebben in een bedrij-
vencentrum. Op die manier kunnen zij 
profi teren van de sfeer en de contacten 
die zij er kunnen leggen. Een zeer belang-
rijk aspect van smart working is immers 
dat er tussen de deelnemers B2B-relaties 
opgebouwd worden. Er ontstaat een soort 
van team spirit door de vele ontmoeting-
en en uitwisselingen die zij niet kunnen 
hebben als zij thuis werken. Concreet 
kunnen we stellen dat de gebruikers 
ongeveer twee dagen per week in het cen-
ter aanwezig zijn”.
Dit SWC is ondergebracht in een nieuw, 
energiezuinig gebouw. Bovendien is het 
voorzien van het Ecosmart-label van het 
SWC-netwerk. De ‘smart’-werknemers 
beschikken er over een oppervlakte van 
110 m² met een vijftiental werkplekken. 
Er zijn ook enkele gemeenschappelijke 
ruimten, zoals een cafetaria, een wacht-
kamer en ontvangstruimten. n 

aansluiting bij het netwerk van 
Smart Work centers (SWc)

het SWC-netwerk staat open voor be-
staande of nieuwe telecenters. Bedrijven 
die zich bij het netwerk willen aansluiten 
of die erin geïnteresseerd zijn om een 
toekomstig center te openen, kunnen 
contact opnemen met Euro green It 
Innovation Center via de onderstaande 
website. om in het netwerk opgenomen 
te worden, moeten de centers service- 
en comfortcriteria en een verbintenis, 
het SWC-charter, naleven. 
U vindt een invulformulier op
www.smartworkcenters.be/wufoo-
appel-a-interets-proprietaires-espaces/

om u als gebruiker aan te sluiten bij 
het SWC-netwerk, vindt u op 
www.smartworkcenters.be de adressen 
van de verschillende centers. meer 
informatie is tevens verkrijgbaar op 
www.eurogreenit.eu.

          referentie

« Notes de recherche: le concept 
d’éco-zoning en région wallonne » 
van a. Bory, F. Brévers, C. Dopagne, 
E. Droeven, C. Van der Kaa, onder 
leiding van E. Sérusiaux.
Conférence Permanente du Développe-
ment territorial (permanente conferentie 
voor de ontwikkeling van het grondge-
bied), nr. 17 – april 2011.
Beschikbaar op 
www.profacility.be/references

          referentie

een dertigtal bedrijven bij betrokken. 
Gezien het succes van de projectoproep 
en de kwaliteit van de kandidaatstelling-
en werd aan de niet-geselecteerde projec-
ten gevraagd om in september 2011 een 
verbeterde versie in te dienen. Boven-
dien overweegt de Waalse regering om 
in 2012 een tweede projectoproep rond 
ecologische industriezones te lanceren. 
We mogen er dus op rekenen dat de best 
practices rond het concept industriële 
ecologie uitgebreid zullen worden.

Een netwerk van telecenters in wording
In de tertiaire sector kende een andere 
projectoproep rond innoverende werkin-
frastructuur eveneens een groot succes. 
We hebben het meer bepaald over het 
netwerk van Smart Work Centers (SWC) 
dat op 17 juni van dit jaar gelijktijdig offi -
cieel geopend werd in het Axis Parc van 
Mont-Saint-Guibert in Waals-Brabant en 
in het showroomgebouw van Kinnarps in 
Wemmel. 
De bedoeling van de SWC’s is om telewer-
kers en mobiele werknemers (zelfstan-
digen, vrije beroepen, werknemers van 
KMO’s, ambtenaars) op beperkte afstand 
van hun woonplaats optimaal uitgeruste 
werkruimten aan te bieden waar ze effi -
ciënt kunnen werken. Zo hoeven ze niet 
geconfronteerd te worden met de vele 
verkeersopstoppingen op de wegen naar 
de grote steden en kunnen ze de afstand 
tussen hun woon- en werkplaats beper-
ken. Werknemers die zich regelmatig ver-
plaatsen en die op het netwerk geabon-
neerd zijn, kunnen in gelijk welk SWC 
in het land voor enkele uren toevlucht 
zoeken en zo hun tijd optimaal benutten. 
De werkruimten kunnen per uur, week, 
maand of jaar gehuurd worden.
Het concept is geïnspireerd op het succes 
van een Nederlands initiatief (zie kader) 
dat momenteel uit een honderdtal cen-
ters bestaat. Opdat het project in België 
defi nitief uit de startblokken zou schie-
ten, is naar schatting een kritieke massa 
nodig van 30 à 50 centers. 
Momenteel hebben acht (al bestaande) 
vestigingen zich bij het netwerk aan-
gesloten. Deze vestigingen bevinden 
zich in Doornik (Negundo Innovation 
Center), Edingen (Centre d’Innovation 
La Lanterne), Louvain-la-Neuve (Cen-
tre d’Entreprise et d’Innovation), 
Mont-Saint-Guibert (Axisparc), Saintes 
(Champagne-Landas), Wemmel (Laptop 
Lounge), Redu (Galaxia) en Isnes (Créalys 

Het gebouw Negundo (Doornik) is uitgerust met 
omkeerbare warmtepompen, zonnepanelen en 
twee windmolens  
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