
Uitgebreid verslag eerste Vlaams-Nederlandse Wetenschaps- en Innovatiedag (‘W&I-dag’) 

 

De eerste Vlaams-Nederlandse Wetenschaps- en Innovatiedag (‘W&I-dag’) op maandag 28 oktober 

2019 in de Nederlandse Ambassade te Brussel werd bijgewoond door meer dan 200 deelnemers uit 

de ‘triple helix’ (overheid, onderzoekswereld en industrie) in Vlaanderen en Nederland. 

 

Vlaanderen en Nederland staan beiden voor grote economische en maatschappelijke uitdagingen op 

vlak van onder meer klimaat, zorg en digitalisering. Wetenschap en technologie kunnen bij uitstek 

bijdragen aan oplossingen voor deze uitdagingen. Daarom is een sterke inzet op onderzoek en 

innovatie belangrijk. Door de uitdagingen ook gezamenlijk op te pakken en hun onderlinge 

samenwerking op het gebied van onderzoek en innovatie verder te intensifiëren, kunnen Vlaanderen 

en Nederland elkaar hierbij wederzijds versterken. 

 

Sinds enkele jaren is de onderzoeks- en innovatiesamenwerking tussen Vlaanderen en Nederland 

toegespitst op high tech en op (duurzame) chemie. 

 

De eerste W&I-dag wilde bijdragen tot de verdere onderzoeks- en innovatiesamenwerking tussen 

beide Lage Landen, en had tot doel de ‘triple helix’ stakeholders aan beide zijden van de grens samen 

te brengen rond de geselecteerde thema’s Life Sciences & Health, Artificiële Intelligentie, Industrie 

4.0 en Duurzame Energie. 

 

Bedoeling was om uit de W&I-dag inspiratie te halen om de samenwerking tussen Vlaanderen en 

Nederland in de vermelde thema’s te verdiepen, gezamenlijk te kapitaliseren op wederzijdse 

sterkten en kruisbestuiving tussen elkaars onderzoeks- en innovatie-ecosystemen te bewerkstelligen. 

 

De W&I-dag was een organisatie van de Nederlandse Ambassade in België, de Algemene 

Afvaardiging van de Vlaamse Regering in Nederland, het Nederlandse ministerie van Economische 

Zaken en Klimaat, het Nederlandse ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en het 

Departement Economie, Wetenschap en Innovatie van de Vlaamse overheid. 

 

Het programma van de W&I-dag zag er als volgt uit. 

 

Eerste plenaire deel 

• Verwelkoming door Meline Arakelian (plaatsvervangend ambassadeur Nederlandse Ambassade 

in België). 

• Inleiding door Johan Hanssens (secretaris-generaal Departement Economie, Wetenschap en 

Innovatie [EWI] Vlaamse overheid) en Focco Vijselaar (directeur-generaal Bedrijfsleven en 

Innovatie Nederlandse ministerie van Economische Zaken en Klimaat [EZK]).  

• Keynote speech ‘Samenwerking tussen Vlaanderen en Nederland vanuit het oogpunt van het 

bedrijfsleven’ door Gerben van ’t Klooster (senior vice president Early Development Galapagos).  

 

Vier parallelle break-outsessies 

 

1. Life Sciences & Health 

 

Moderator: Nico van Meeteren (executive director & secretary general Health~Holland) / Co-

Moderator: Lieve Apers (bedrijfsadviseur Health Economics Agentschap Innoveren & Ondernemen 

[VLAIO]). 

 

Tijdens deze sessie kwam onder meer het thema ‘Personalised Medicine (PM) ’ aan bod om 

uitvoering te geven aan de Memorandum of Understanding (MoU) voor meer PM-samenwerking die 



Vlaanderen en Nederland ter gelegenheid van de ministeriële topontmoeting van 5 november 2018 

hebben ondertekend. 

 

2. Artificiële Intelligentie 

 

Moderator: Rudy Lauwereins (vice president Digital & User-Centric Solutions imec) / Co-Moderator: 

Peter Werkhoven (chief scientific officer TNO). 

 

Deze sessie, met focus op het beleid, ging over de uitvoering en onderlinge koppeling van het Vlaams 

Beleidsplan Artificiële Intelligentie en het Nederlandse Strategisch Actieplan voor Artificiële 

Intelligentie. Waar liggen gemeenschappelijke noden inzake AI en hoe kunnen we elkaar versterken? 

 

3. Industrie 4.0 

 

Moderator: Dirk Torfs (CEO Flanders Make) / Co-Moderator: Susanne van der Velden 

(programmamanager Smart Industry FME). 

 

Deze sessie ging in op de vierde Industriële Revolutie (‘Industrie 4.0’) van doorgedreven digitalisering 

en connectiviteit van de (maak)industrie om te komen tot nieuwe producten, nieuwe manieren van 

produceren en nieuwe businessmodellen. Speciale aandacht ging uit naar het wegwerken (of 

vermijden) van de digitaliseringskloof ten opzichte van kmo’s/mkb’s. 

 

4. Duurzame Energie 

 

Moderator: Andre Faaij (director of science ECN part of TNO) / Co-Moderator: Guy Vekemans 

(strategy coordinator Sustainable Energy VITO-EnergyVille / business development manager Flux50). 

 

In deze sessie werd gekeken naar de opportuniteiten om de transitie richting duurzame en slimme 

energie in Vlaanderen en Nederland (ook) gezamenlijk te bewerkstelligen en te versnellen. Daarbij 

kwamen ook onderliggende thema’s aan bod, zoals onder meer CO2-reductie (m.i.v. Carbon Capture 

and Storage/Utilisation [CCS/U]), Waterstof en Batterijen. Het Nederlandse Klimaatplan en de 

Vlaamse C02-moonshot waren daarbij richtinggevende beleidskaders.  

 

Tweede plenaire deel 

• Terugkoppeling uit de break-outsessies 

o Life Sciences & Health: vooral nadruk op ‘gezondheid’ eerder dan op ‘zorg’, d.w.z. 

preventie. En als het dan toch misloopt, dan kijken naar bv. ‘regeneratieve’ geneeskunde 

e.a. nieuwe businessmodellen t.o.v. de huidige medische technologie en farmacie. Daar 

zitten dus de PM-thema’s op. 

o Artificial Intelligence: zestal aanbevelingen: (1) laagdrempelig toegankelijk maken van de 

tools (niet te zeer ‘technology push’ maar echt ‘op noden gericht’). Concreet: Vlaamse 

Industriële Adviesraad (IAR) ook openstellen voor Nederlandse bedrijven. (2) De AI-sector 

zelf beter in de picture te zetten (cf. SuperNova 2020). (3) Inzetten op het 

Vlaams/Nederlandse bindmiddel bij uitstek, nl. de Nederlandse taal. Hierbij de 

wetenschappelijke samenwerking (die er al was/is) ook omzetten in economische 

samenwerking (vermarkting van oplossingen). (4) Data (smart data, small data, …), 

uitwisseling, … Cf. ‘Industrial Data Space’ waar Vlaanderen en Nederland beiden lid van zijn. 

(5) Grensoverschrijdende opleidingen uitwisselen. (6) Gezamenlijk optrekken in Europese 

proposals in het kader van Horizon 2020 /Europe. 

o Industrie 4.0: Industrie en welvaart gaan samen. Vanuit Industrie 4.0 via digitalisering 

welvaart creëren. Ook productie terughalen naar de regio door massacustomisatie en 

productie op maat in plaats van massaproductie. Veel aandacht voor producten en 



productie. Wat is onderbelicht? De factor ‘mens’ en de factor ‘organisatie’. Daarom ‘geen 

fieldlabs zonder skillslabs’ en ‘de organisatie transformeren naar een vlakke(re) organisatie 

in plaats van een silo-organisatie’. Technologie is belangrijk maar niet ‘de’ succesfactor 

waarmee we het verschil kunnen maken, wel ‘samen inspelen op mensen en organisaties’. 

o Duurzame Energie: nadruk op transformatie van de industrie. Er zijn veel kansen maar het 

is belangrijk om ‘combinaties’ van oplossingen op te zoeken. Voorwaarden: (1) coördinatie 

en internationale afstemming, want dit gaat over zeer zware omschakelingen en 

investeringen. Een systeemaanpak is nodig. We moeten dit samen doen, en dan ook nog 

niet alleen Vlaanderen en Nederland maar ook bv. Duitsland en Frankrijk. (2) ‘Burden 

sharing’: solide samenwerking en kaders zijn nodig om ook de kosten te kunnen delen. Er is 

een groot arsenaal aan innovatiemogelijkheden, en daarin schuilt ook een groot 

verdienmodel. We zitten (samen) in het industrieel hart van Europa, dat is een sterke troef 

die we samen moeten uitspelen. 

• Interreg voor grensoverschrijdende samenwerking door David Grzegorzewski (director EU 

Programme Management & Funding Agentschap Innoveren & Ondernemen [VLAIO] Vlaamse 

overheid) en Ellen Theeuwes (voorzitter Bestuur Stichting CrossRoads2). Klik hier voor de 

presentatie van David Grzegorzewski. Klik hier voor de presentatie van Ellen Theeuwes. 

• Samenwerking tussen de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en 

het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen (FWO) door Hans Willems (secretaris-

generaal FWO). Klik hier voor de presentatie van Hans Willems. 

• Slotwoord door Nora van der Wenden (directeur Onderzoek en Wetenschapsbeleid Nederlandse 

ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap [OCW]). 


