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We aim for a socially, 
economically and ecologically 
sustainable society.

We recognize that major challenges 
in society lie ahead and that 
solutions will not be found in 
‘business as usual’.

We believe that strong policy makers 
and networked organisations are key 
to provoke transformation in society. 
We support them in enhancing their 
impact.

We are an independent team of economic 
advisors. Our business is to invite our clients 
to have a critical look beyond the obvious and 
explore new insights with us. We turn research 
and knowledge into inspiration for them to act, 
in order for societal progress to happen.

We believe in the power 
of entrepreneurship, 
innovation and creative 
collaborations to drive 
sustainable societal 
progress.
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Joining  
forces for 

IMPACT
These are exciting times for 

anyone who is seeking 

challenge. Every day, we 

see and feel a changing 

world. New technologies 

and insights offer new 

opportunities, but also 

remind us to be alert. In this 

world of hypertransition, we 

believe that the key word 

is ‘cooperation’, shaping 

the future and making a 

difference together. This is 

precisely the cornerstone of 

IDEA’s DNA: working together with 

our customers and partners to find 

high added value solutions.

In line with this passion, we defined our 

strategic choices: 

→ We want to continue to differentiate 

ourselves by strengthening IDEA’s 

position in the niche of research-based 

consultancy; 

→ We focus on urgent societal themes; new 

economy, modern governance and vibrant 

places are our thematic spearheads;

→ We are extending our value chain to 

achieve greater impact. MONDEA 

and Value Partners have in the 

meantime become robust 

pillars within the IDEA group. 

This year, we continue to 

diversify our activities 

with a new service line 

‘Project development and 

management’; 

→ We have also 

chosen to work more 

internationally and to 

facilitate cooperation among 

EU regions to build a true 

European Innovation Union; 

→ We are committed to 

innovation within our ‘factories’. 

These are the innovation hubs in 

which we develop new methods and bring 

themes to maturity. 

We are looking towards 2025 with confidence. 

This good feeling is thanks to our IDEA team: 

a pool of committed and talented people who 

work daily according to our baseline: “Thinking 

ahead”. 

With this first magazine, we want to share 

our work and passion with our stakeholders. 

We wish you an inspiring read and we look 

forward to an inspiring dialogue with you on it.

Wim Van der Beken & Bart Van Herck 
Managing directors

IDEA
CONSULT thinking ahead 
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Over het muurtje kijken

In 2019 werkte een IDEA-team aan een vernieuwde 
visie op het Vlaams stedenbeleid voor het Agentschap 

Binnenlands Bestuur van de Vlaamse Overheid. 
Binnen dit traject organiseerden we een uitwisseling 

met het Nederlandse Ministerie van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties, om dieper in te zoemen 
op de Agenda Stad in Nederland en achterliggende 

instrumenten zoals de City deals.

kilo 
zwerfvuil
per inwoner

5,81 kilo per inwoner: dat is de 
geschatte hoeveelheid zwerfvuil 
en sluikstoren in Vlaanderen. 
Hiertegenover staan 29,31 euro per 
inwoner aan kosten voor opkuis, 
verwerking en sensibilisering. Dit 
zijn cijfers die IDEA berekende in 
opdracht van de Openbare Vlaamse 
Afvalstoffenmaatschappij. OVAM 
gebruikt ze niet alleen voor eigen 
beleidsopvolging, maar ook in 
haar ondersteuningsbeleid naar de 
Vlaamse gemeenten. Meer info op 
de OVAM-website.

Strategic 
partnership 
with Taiwan

 In the start of 2019, colleague 

Vincent Duchêne visited Taipei to present 

the IDEA-activities in Technology Deployment 

and to sign a protocol of cooperation with 

the Government of Taiwan. We are 

proud with this first strategic 

partnership in East 

Asia!



A great place to work
Saint Nicholas does not forget the well behaving 
children at IDEA (Saint Nicholas breakfast 2019). Our 
internal ‘fun team’ makes IDEA a great place to work.

Once IDEA, always IDEA
On a regular base, IDEA catches up with its alumni. The 5th  

of December we had our last meet and greet in the ID-House. 

Blood Donor Day
On May 27th, we had a first 

blood donation day in the IDEA 
offices. A completely different, 

but great way, of bringing 
added value to society.

Keep yourself informed 

and follow the IDEA community 

on LinkedIn.

get 

inspired!

IDEA’s first Green Deal project
The coming months, IDEA – together with VDI 

Technologiezentrum GmbH – will provide evidence for 

the potential of European industries to become carbon 

neutral and provide job security in the EU. IDEA will map 

and analyse Global Innovation Networks and their role in 

making the European Green Deal a success. 

5
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Boosting industrial 
innovation in Europe 

In their quest to modernising their industry, most EU-regions do not always 
have all the ingredients to get innovative products to the market and to deploy 

new technologies in industry. IDEA Consult supports many cross-regional 
partnerships to speed up industrial transition by identifying and initiating 

collaborative projects involving complementary actors. 

E L S  V A N  D E  V E L D E

High-tech farming

ABOUT 
IDEA Consult is supporting a cross-regional 

partnership on ‘High Tech Farming’, with the 

aim to modernise the agricultural sector 

through a wider and deeper uptake of new 

technologies such as digital technologies, 

integrated sensors and camera’s, monitoring 

tools etc. Digital technologies and monitoring 

platforms, for instance, can optimise 

harvesting conditions and deliver high value 

for money for both the farmers and the 

retailers. 

FIRST RESULTS
By predicting the ripening and yield of the 

fruits with an improved spatial precision, 

harvesting can be optimised. The cross-

regional investment brings an important 

competitive advantage for the grape 

producers (estimated at 3 million Euro for 

2020 in Central Macedonia) and for the wine 

producers (cost reduction of 20%).

CONTACT: ELS.VANDEVELDE@IDEACONSULT.BE

J E A N - F R A N Ç O I S  R O M A I N V I L L E

The uptake of  
3D-Printing applications 
ABOUT
3D-Printing allows e.g. for free-form morphologies and lighter 

components that can replace advantageously many existing parts. 

IDEA Consult supports the 3DP Pilot of the Vanguard Initiative that 

aims to accelerate market deployment and uptake of 3D-Printing 

applications in the EU through cross-regional demonstration 

platforms. Those platforms connect 3DP capabilities with industrial 

needs.

FIRST RESULTS
The 3DP Pilot enabled to effectively address various industrial 

challenges currently hampering the deployment and uptake of 

3DP technologies. Throughout the year 2020, 10 cross-regional 

demonstration projects will be funded, and a web-based interface 

connecting demand and supply of demonstration services will be 

launched to improve the uptake of 3DP solutions for industry needs.

CONTACT: JEAN-FRANCOIS.ROMAINVILLE@IDEACONSULT.BE
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V I N C E N T  D U C H Ê N E

Towards a modern and green industry 
ABOUT
IDEA Consult is supporting the seven regions of East and North Finland 

in designing and implementing a new strategy for industrial transition. 

FIRST RESULTS
IDEA Consult allowed East and North Finland regions to re-organise 

their cluster policy, to deploy new financial instruments (more in line 

with new EU instruments) and to launch concrete industrial projects 

in areas and value chains of critical importance for the regions. Some 

projects were already launched in 2019, such as the industrial testing of 

the transformation of waste streams from fisheries and pulp mills into 

natural soil fertilizers for greenhouse companies.

CONTACT: VINCENT.DUCHENE@IDEACONSULT.BE

D A N I E L A  K R E T Z

Sustainable and  
climate neutral buildings

ABOUT
IDEA Consult is supporting a cross-

regional partnership on ‘sustainable 

buildings’, focusing on themes such as 

eco-construction, renewable energy and 

energy efficiency in buildings and cities.

FIRST RESULTS
Currently the partnership is developing a 

‘Smart Campus Ecosystem’, which aims 

to foster the introduction of innovative 

sustainable energy & smart grids solutions 

in public buildings (starting with university 

campuses). The eco-system tests the 

integration of various renewable energy 

sources and energy storage solutions with 

smart demand monitoring.  

CONTACT: DANIELA.KRETZ@IDEACONSULT.BE

NL

FR

IDEA Consult ondersteunt samenwerking tussen Europese regio’s die hun industrieel weefsel 
vernieuwen door de inzet van nieuwe technologie. De IDEA-experten helpen bij het identificeren en 
opzetten van meerwaardeprojecten tussen overheden, bedrijven, kennisinstellingen en andere actoren.

IDEA Consult soutient plusieurs partenariats interrégionaux en Europe afin d’accélérer la transition 
industrielle par l’utilisation de technologies innovantes. Les experts d’IDEA aident à identifier et à 
initier des projets de collaboration impliquant des acteurs complémentaires.

3D-Printing High-tech farming Sustainable buildings Modern and green industry

The latticed regions are part of 2 networks.



Een impactmeting: hoe begin je eraan?
Kristof: “Gelukkig kunnen we terugvallen 

op 20 jaar ervaring. Econometrische kennis 

is nodig, maar onze voorsprong hebben 

we vooral te danken aan de vele tientallen 

projecten de afgelopen twee decennia. 

Niettemin blijft elke opdracht maatwerk en 

If you think you’re too small to 
have an impact, try going to bed 
with a mosquito in the room

Zoals Anita Roddick in de quote 
hierboven zegt: elke organisatie heeft 
een voetafdruk. Ze levert goederen of 
diensten, stelt mensen tewerk, heeft een 
netwerk van leveranciers, draagt bij tot 
de lokale gemeenschap,... Steeds meer 
krijgen organisaties daar vragen over. 
Miriam Van Hoed en Kristof Mertens 
ontwikkelden daarom een methode die 
hen beter inzicht geeft in hun impact.
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EN IDEA Consult has a longstanding 
experience with supporting clients 
in understanding and demonstrating 
their impacts. The IDEA team makes 
organisations aware of their impact, 
quantifies it in facts and figures, 
helps in effective communication 
towards stakeholders and gives 
recommendations on strengthening 
their impact in the future.

EN

E-leren is in Vlaanderen duidelijk aan een opmars bezig. Er is 
heel wat potentieel, maar er is nog werk aan de winkel, zowel  
aan de aanbod- als aan de vraagzijde.

E-leren is nog in ontwikkeling: zowel het opleidingsaanbod als het 

omkaderende beleid krijgen geleidelijk aan vorm. Nog relatief weinig 

cursisten in Vlaanderen volgen een opleiding via e-leren, al zijn er grote 

verschillen tussen opleidingsverstrekkers. We zien vandaag vooral 

zogenaamde ‘blended opleidingen’, met een doordachte combinatie van 

face-to-face en online leren.

De opmars is wel duidelijk: 9 van de 10 opleidingsverstrekkers die we 

hebben bevraagd, zijn van plan om hun opleidingsaanbod via e-leren 

verder uit te bouwen ten koste van face-to-face opleiding. Experten en 

aanbieders geloven vooral in de groei van blended leren. 

Een belangrijke troef van e-leren is dat het toelaat om tijd- en 

plaatsonafhankelijk te leren. De technologie draagt ertoe bij om leren 

laagdrempelig te maken. Een andere meerwaarde van e-leren schuilt 

in het potentieel om maatwerk te bieden door beter in te spelen op 

de capaciteiten en persoonlijke noden van de cursisten. Digitale 

technologieën laten ook toe om een spelcomponent toe te voegen en om 

de geboekte vooruitgang in real time op te volgen. 

Autonomie en zelfdiscipline
E-leren is niet voor alle doelgroepen geschikt. Het vergt heel wat 

autonomie en zelfdiscipline van de cursist. Er is ook een basis aan digitale 

vaardigheden nodig, wat ervoor zorgt dat vele cursisten begeleiding nodig 

hebben. Dit verklaart waarom bijvoorbeeld laaggeschoolden doorgaans 

een hoger risico op dropout hebben. Toch vinden ook zij hun weg, 

bijvoorbeeld via het aanbod van CVO’s en VDAB. Dit geeft aan dat e-leren 

(slechts) één van vele manieren zal zijn om opleiding toegankelijker te 

maken voor laaggeschoolden.

De verdere ontwikkeling van e-leren in Vlaanderen vereist zowel aan de 

aanbod- als de vraagzijde initiatief: aan aanbodzijde is het bijvoorbeeld 

nodig om de knowhow op het vlak van. e-leren bij docenten te versterken, 

terwijl aan vraagzijde de nodige maatregelen moeten genomen worden om 

de via e-leren verworven competenties te erkennen.

CONTACT: ELLA.DESMEDT@IDEACONSULT.BE

IDEA research shows that the supply of e-learning courses is rather 
limited yet rapidly developing in Flanders. On the supply side of 
e-learning, investments need to be made in providing support, 
particularly for teachers, while on the demand side, it is crucial to 
recognise the competences acquired through e-learning.

Potentieel
van e-leren

onvoldoende 
benut

Ella Desmedt, An De Coen,  
Miriam Van Hoed & Kathy Goffin

starten we vanuit gesprekken en data 

die in de organisatie aanwezig zijn.”

Welke inzichten brengen jullie naar 
boven?
Miriam: “In zijn volledigheid brengen 

we zowel de economische en 

maatschappelijke effecten van een 

organisatie in kaart, als de impact 

op hun ecosystem (netwerk) en op 

het milieu. Voor wetenschappelijke 

instellingen en technologiebedrijven 

kijken we ook hoe ze bijdragen aan de 

vooruitgang in die domeinen.” 

Welke organisaties doen op jullie  
een  beroep?
Kristof: “Dat gaat van 

toponderzoeksinstellingen als Imec, 

over private bedrijven tot festivals als 

Tomorrowland. Dat houdt dit werk ook 

zo boeiend.”

Miriam: “Laatst brachten we de impact 

van het Belgisch ruimtevaartonderzoek 

in kaart. De toegevoegde waarde 

van aardobservatie reikt bijzonder 

ver. Het versnelt de ontwikkeling van 

de precisielandbouw, maar evenzeer 

maakt het meer efficiënte vliegroutes 

mogelijk, met minder broeikasgassen 

tot gevolg.” 

Wat laten jullie achter in de 
organisatie?
Kristof: “Organisaties krijgen van ons 

heel concreet materiaal: van cijfers 

over directe en indirecte tewerkstelling 

of fiscale terugvloei, tot visueel 

materiaal voor de communicatie naar 

stakeholders. Daarnaast, en misschien 

wel belangrijker, leren organisaties op 

welke domeinen zij de grootste impact 

hebben en hoe ze die in de toekomst 

nog kunnen vergroten.” 

CONTACT: MIRIAM.VANHOED@IDEACONSULT.BE
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Het nieuwe normaal is

Met z’n open economie is Vlaanderen sterk onderhevig aan internationale 
concurrentie. Bedrijven die niet of slechts beperkt digitaliseren dreigen minder 
competitief te worden. De digitaliseringsgraad in Vlaanderen stijgt, maar 
minder snel dan in de buurlanden. Hoe keren we het tij?

Hoe ver staat  
Vlaanderen?

De digitaliseringsgraad binnen 

ondernemingen stijgt significant 

en steeds meer bedrijven zetten 

in op een transformatie van hun 

bedrijfsprocessen, producten en 

organisatiemodel. Maar we kunnen 

nog veel progressie maken, want we 

bekleden slechts de 25ste plaats in de 

IMD World Digital Competitiveness 

Ranking 2019 en de 9de plaats in de 

DESI-index. We scoren slecht op het 

vlak van digitale vaardigheden en het 

gebruik van cloud services. Als het 

gaat over het gebruik van big data en 

ERP of CRM-pakketten doen we het 

wel goed.

Waarom is digitalisering 
nog niet ingeburgerd?

Digitale transformatie is meer 

dan technologie; het is een 

transversaal proces met impact 

op de ganse organisatie. Zo zien 

we bijvoorbeeld dat digitale 

transformatie ook kan leiden 

tot nieuwe arbeidsstructuren, 

jobinvullingen en diensten. 

Bedrijven die succesvol willen 

zijn, moeten voldoende rekening 

houden met die complexiteit en 

een strategie ontwikkelen die 

daarop is afgestemd. Concreet 

betekent dat ook: nadenken over 

nieuwe organisatiestructuren of 

businessmodellen.

Wat kan de  
overheid doen?

Er is een overkoepelend beleid nodig 

met flankerende maatregelen, zoals 

een aangepast regelgevend kader, 

maatregelen voor het standaardiseren 

van digitale processen en data-

uitwisseling, het beter kenbaar 

maken van het steuninstrumentarium, 

het koppelen van innovatiesteun 

aan het instrumentarium 

voor opleidingen, digitale 

topinfrastructuur, een up-to-date 

onderwijssysteem, een ecosysteem 

gericht op meer samenwerking en 

experimenteerruimte, inspiratie en 

kennisdiffusie om ondernemingen te 

prikkelen.
1

2

3

EN Digital transformation is not just a 
technological story: it has an impact on 
the entire organization. To support our 
economy in digitization, an overarching 
policy is needed where measures 
are taken in various fields, like the 
institutional framework, investments 
in digital infrastructure and the 
development of digital skills.

CONTACT: AN.DECOEN@IDEACONSULT.BE

An De Coen



La Wallonie émerge de 40 ans de déclin industriel. Elle doit se 
réinventer dans une économie de la connaissance globalisée. La 
figure de la Ville Parc met l’accent sur le soin au paysage et à la 
qualité de vie, utilisant les vestiges de l’industrie comme le décor 
d’un nouveau développement. Ce faisant, elle s’inscrit dans le 
courant ascendant de Bruxelles, des Brabants et de la Flandre.

La Wallonie jouxte une des régions 

les plus compétitives d’Europe et du 

monde (du Grand Londres à l’Upper 

Carniola Slovène, intégrant les Pays-

Bas, la Flandre, Bruxelles, le Nord 

Ouest Allemand,le Luxembourg – EU 

Competitiveness Index 2019). Cette 

couronne de compétitivité s’arrête au 

sillon industriel wallon. 

Deux éléments principaux expliquent 

cette difficulté d’accrochage. La zone 

économique bon marché n’est pas 

un facteur d’attractivité suffisant, 

il existe aussi une corrélation 

légèrement négative entre le taux 

d’emploi et la part du territoire 

consacrée aux zones d’activités 

économiques. Le corolaire positif 

de la grande industrie (les emplois) 

s’est dilué dans ses impacts négatifs 

(pollution, bruit, etc). Du fait de 

l’indépendance des flux par rapport à 

l’espace, le capital humain est un des 

premiers critères de localisation des 

entreprises. Ces 10 dernières années, 

l’accumulation d’investissements de 

recherche et d’innovation dans les 

espaces urbains métropolitains a 

redonné une valeur à la qualité des 

lieux dans l’équation économique. 

Le Paysage comme  
facteur de production
Cette transition pousse à concevoir 

le développement territorial en 

adoptant à la fois une stratégie 

de concentration spatiale propre à 

la ville tout en y aménageant une 

qualité de vie proche des campagnes 

(apaisement de l’environnement, 

pureté de l’air, dégagement des vues, 

accès au grand paysage, etc). Outre 

leur environnement institutionnel 

attractif, les territoires qui sont 

aujourd’hui les mieux placés dans la 

compétition internationale cumulent 

qualité d’espace et production sur 

l’ensemble de leur territoire dans une 

sorte de continuum. 

Next Green Wallonia
A partir de ce constat, il appartient 

au sillon industriel wallon et aux 

campagnes qui s’étendent au 

Sud de se relire dans les formes 

contemporaines de l’organisation 

spatiale, de prendre conscience 

de la fragilité de leur paysage 

comme principal facteur distinctif 

et de s’accrocher au dynamisme 

métropolitain de Bruxelles, Louvain-

la-Neuve et Leuven. 

Les sols fertiles de la Hesbaye, 

les friches industrielles bordant le 

canal et la Sambre, sont autant de 

possibilité d’invention tantôt d’une 

agriculture de qualité, tantôt d’un 

imaginaire urbain renouvelé. Les 

campagnes du sud représentent 

les premiers espaces de nature de 

l’espace métropolitain !

Pour être efficace et attractif 

économiquement, il vaut mieux 

préserver le paysage au risque de 

perdre l’implantation d’une entreprise 

que prévoir des stocks de surfaces 

d’accueil qui viennent fragiliser le 

paysage et ses aménités. Dans 

cette vision, les connexions (douces 

et  par transport en commun) 

vers les espaces dynamiques 

économiquement et dotés 

d’université, deviennent essentielles, 

l’hyper-intensification des zones 

économiques centrales également. 

Le Green Deal Européen va encore 

renforcer cet horizon et ouvrir de 

nouvelles opportunités pour sa 

concrétisation. 

EN Wallonia is emerging from 40 years 
of industrial decline. The figure of the 
“park city” emphasizes the necessary 
care for the countryside, landscape 
and quality of life, connecting the old 
industrial backbone to the wealth of 
Brussels, Flanders and the Brabants. 

The Next  
Green Wallonia  
Le paysage comme facteur de production
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La Louvière
Studio Paola Vigano
IDEA Consult

Charleroi Metropole
BUUR
IDEA Consult

La Ville de la Sambre
(Sambre Ville & Jemeppe-sur-Sambre)
BUUR
IDEA Consult

Brussels

La Louvière

Charleroi Metropole

Sambreville

Loic Géronnez

CONTACT: LOIC.GERONNEZ@IDEACONSULT.BE
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The  
IDEA 
story
A dynamic wall painting,  

made for the 20th IDEA 

anniversary by Els Vrints.

Provide our clients with 

new insights, concepts and 

instruments and help them in 

increasing their impact.

The distinctive value of IDEA:

45 engaged consultants within 

IDEA Consult, 80 professionals  

in the IDEA Group.

→ Future oriented advice 

→ Research-based approach

→ Dedicated professionals

Our promise

Signature

Great place
to work!
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Working on new economy,  

vibrant places and modern  

governance.

400 projects in 2019.

From local to international.

IDEA Consult, MONDEA and Value 

Partners offer a complete  

service package for public and 

private organisations who want to 

lead in a constant evolving world.

→ Innovation, competitiveness  

and sustainability

→ Regions and labour market 

→ Territorial development, 

heritage, culture and tourism

IDEA group

Our daily
engagement

Diversity 
of clients

Project driven

Our expertise 
and focus areas
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A sustainable  
future for the past
Erfgoed geeft betekenis aan plekken en 
momenten en vormt vaak een aanleiding voor 
ontwikkelingsplannen. Samen met erfgoedzorgers 
zoekt IDEA naar kiemen voor innovatie. Kansrijke 
verbindingen en dynamische partnerschappen worden 
onderdeel van een duurzaam toekomstplan.

Heritage gives meaning to places and moments and 
often forms an impetus for development plans. 
Together with the caretakers of heritage, IDEA looks 
for the seeds of innovation. Promising connections 
and dynamic partnerships become part of a 
sustainable future plan for heritage. 

IDEA Consult draagt erfgoed een warm hart toe

Regionale 
erfgoedcellen: starten 
vanuit een sterk plan!

In 2019 startten vele stedelijke 

en regionale erfgoedcellen 

in Vlaanderen met de 

voorbereiding van een nieuw 

beleidsplan voor de periode 

2021-2026. Deze plannen 

moeten uiterlijk op 1 april 

2020 worden ingediend, met 

oog op (verdere) erkenning 

en subsidiëring vanuit het 

cultureel erfgoeddecreet. 

Voor verschillende van deze 

erfgoedcellen functioneert 

IDEA Consult als actieve 

sparringpartner van het 

erfgoedcelteam. We denken 

mee rond zowel strategie, 

inhoud als proces, en we 

faciliteren sectorsessies of 

praktijkgerichte focusgroepen 

met het brede erfgoedveld.

CONTACT: TOON.BERCKMOES@IDEACONSULT.BE 

Hasselt: naar een  
open begijnhof

De begijnhofsite in Hasselt bekleedt een unieke 

plaats in het centrum van de stad, maar zijn 

waarde wordt momenteel onderbenut. De 

omsloten site mist verbinding met de stad, 

de tuin nodigt niet uit om er te wandelen en 

verschillende gebouwen vragen om restauratie.

In 2018-2019 

ondersteunde IDEA 

Consult de provincie 

Limburg, de stad Hasselt 

en de UHasselt bij het 

ontwikkelen van een 

nieuwe visie voor het 

Begijnhof, met garantie 

op een kwalitatieve en 

duurzame bestemming 

voor de site en zijn 

erfgoedwaarden. In 

deze visie groeit de 

Begijnhofsite in de 

toekomst uit tot een plek 

waar rust, beleving en 

creatie met elkaar zullen verweven worden; een 

plek waar studenten, kunstenaars, recreanten of 

toevallige passanten graag vertoeven.

Via de Open Oproep-procedure van de 

Vlaamse Bouwmeester gingen we samen met 

de opdrachtgevers op zoek naar een sterk 

ontwerpteam om deze visie vorm te geven. 

Het winnend ontwerp – gekozen door een jury 

van de Vlaamse Bouwmeester en de provincie 

Limburg, de stad Hasselt en de UHasselt – 

werd op Open Monumentendag 2019 aan het 

brede publiek voorgesteld.

CONTACT: WIM.VANDERBEKEN@IDEACONSULT.BE

Toon Berckmoes & Joris Janssens
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Een nieuwe boost aan  
hopbeleving in de AAA+ streek 

Ooit floreerde de hopteelt op het 

grondgebied van de stad Aalst en de 

gemeenten Affligem, Asse en Opwijk 

(AAA+) als nergens anders in Europa. 

Vandaag zijn de uitgestrekte hopvelden 

verdwenen, maar het leven errond niet. 

Hier en daar zijn nog hopboeren actief 

en tijdens oogsttijd is er een levendige 

bedrijvigheid op de velden en tijdens de 

hopduvelstoet. 

IDEA Consult onderzocht hoe door 

een sterker samenspel van landbouw, 

erfgoed en toerisme een nieuwe boost 

kan worden gegeven aan hopbeleving 

in de streek. Wetenschappers, boeren, 

erfgoedzorgers, toerismemakers en gidsen 

werden betrokken bij de opmaak van 

een toekomstplan. Het reikt handvaten 

aan om de biologische hopteelt te stimuleren, het 

hoptoerisme aan te wakkeren en het erfgoed te 

borgen. In het geheel speelt de verdere uitbouw van 

een sterke hop-community een essentiële rol. 

CONTACT: MICHELLE.ACCARDO@IDEACONSULT.BE

More than 40% of European 

heritage houses belong to 

families. In 2019, IDEA Consult 

and partners conducted the 

first pan-European study on the 

role of family-owned heritage 

houses in Europe, highlighting 

the benefits that they generate 

and that reach far beyond the 

physical boundaries of their 

properties. At the same time, 

family-owners are confronted 

with a number of challenges 

to preserve their properties, 

such as financial sustainability 

and transmission to the 

next generation. Pro-active 

management and business model 

innovation are key to secure the 

future of this heritage in Europe. 

This study was a Preparatory 

Action of the European 

Parliament implemented by 

the European Commission 

and granted to the consortium 

European Landowners’ 

Organisation, IDEA Consult and 

the European Historic Houses 

Association. 

CONTACT: ISABELLE.DEVOLDERE@IDEACONSULT.BE

The value of family-owned heritage houses in Europe revealed

Isabelle De Voldere, Eveline Durinck & Michelle Accardo

“Thanks to this study, we have 
understood much better the 
problems that these houses and 
the owners face.”
ERMINIA SCIACCHITANO — POLICY OFFICER EUROPEAN COMMISSION

“Het was zeer boeiend om een groeipad 
uitgestippeld te zien, niet alleen in  
woorden maar ook in daden én tijdslijn.”
JORIS VANDERVEKEN  — HOP-COÖRDINATOR REGIONAAL LANDSCHAP SCHELDE-DURME
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Vlaanderen zet met de bouwshift in op het versterken van de bestaande kernen en het vrijwaren 
van de open ruimte. Deze omslag in de ruimtelijke ordening noodzaakt echter fikse investeringen 
van de lokale besturen. Hoe maken we de bouwshift betaalbaar voor steden en gemeenten?

De realisatie van de bouwshift loopt 

op het terrein niet zelden vast op 

versnipperde eigendomsstructuren, 

complexe financiële vraagstukken 

en de realiteit dat veel resterende 

bouwgronden buiten de kernen zijn 

gelegen. Bestemmingswijzigingen, 

waarbij bijvoorbeeld ‘slecht’ gelegen 

woongebied omgezet wordt naar natuur- 

of landbouwgebied, jagen besturen op 

kosten. 

Om hoge planschadevergoedingen 

te vermijden kunnen lokale besturen 

evenwel ook andere instrumenten 

inzetten. Zo is de herverkaveling uit 

kracht van wet met planologische ruil 

erop gericht om tegelijkertijd met het 

ruilen van gebruik en eigendom van 

percelen, ook de gebiedsbestemmingen 

om te wisselen. Vlaanderen bereidt 

momenteel ook een systeem voor van 

verhandelbare ontwikkelingsrechten, 

waarbij de beperkingen van ontwikkelings-

mogelijkheden op één locatie vergoed 

worden met de meerwaarde van 

winstgevende ontwikkelingen op een 

andere locatie. 

Een betaalbare bouwshift vraagt 

aldus een goede afweging en selectie 

van het geschikte instrumentarium, 

inzicht in de financiële impact voor alle 

betrokkenen en de keuze voor het gepaste 

schaalniveau waarbinnen een systeem 

rond kernversterking kan functioneren. 

IDEA Consult ondersteunt lokale besturen 

in een proactief beleid dat de bouwshift 

betaalbaar maakt.

CONTACT: WOUTER.BERVOETS@IDEACONSULT.BE

EN This article deals with the challenge in 
Flanders to protect the scarce open 
space from further development. IDEA 
Consult supports local municipalities 
in land exchange operations in 
which poorly located building land 
is exchanged with better situated 
properties in the heart of cities and 
villages.

De bouwshift betaalbaar houden, 
vraagt actief lokaal beleid

Wouter Bervoets

V
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Haalbaarheidsanalyse voor een 
planologische ruil in de Dendervallei

De Dendervallei kreeg het voorbije decennium op 

regelmatige basis te kampen met wateroverlast. In de 

overstromingsgevoelige gebieden liggen nog een aanzienlijk 

aantal onbebouwde percelen, met een woonbestemming 

volgens het gewestplan.

IDEA Consult onderzoekt voor de Provincie Oost-Vlaanderen 

de haalbaarheid van een planologische ruil. Achterliggende 

idee is om de overstromingsgevoelige bouwgronden een 

landbouwbestemming te geven en landbouwgronden in de kern 

om te zetten naar wonen. 

Onbebouwde percelen in 

overstromingsgevoelig  

woongebied

Herbestemming van het 

overstromingsgevoelig woongebied  

tot landbouwgebied via 

planologische ruil 

Herbestemming van een 

landbouwgebied aan de  

dorpskern tot woongebied  

via planologische ruil 
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 → 1,208 mio. habitants (2019)

 → 573.276 logements pour  

545.145 ménages (2017)

 → croissance annuelle de +/- 8.215 

habitants et de +/- 619  

ménages en 2015-2017

 → 2,16 personnes par ménage (2017) 

 → +/- 5.000 logements 
supplémentaires par an en 

2015-2017, majoritairement 

des appartements et peu de 

logements sociaux

 →  54,7% d’appartements 
(variation selon la commune  

de 40,4% à 73%) (2017) 

 → 40% de logements occupés 
par des propriétaires

→  prix médian appartements de 
205.000 € (variation selon la 

commune de 155.000 à 300.000 

€) (2017)

→  prix médian maisons ordinaires 
370.000 € (variation selon la 

commune de 266.000 à 477.500 

€) (2017) 

→  croissance des prix nominaux de  

+/- 5% entre 2015 et 2017

RÉGION BRUXELLOISE  
TENDANCES SUR LE MARCHÉ RÉSIDENTIEL ACQUISITIF  

Depuis plus de 10 ans, IDEA Consult se penche sur les 

problématiques du marché résidentiel, et ce, à deux 

niveaux. D’une part, nous effectuons fréquemment des 

études de marché pour des projets neufs concrets 

et de taille. D’autre part, nous sommes régulièrement 

mandatés par des pouvoirs publics locaux, 

métropolitains ou régionaux afin de mettre à plat la 

dynamique du secteur résidentiel local. Parmi nos 

clients nous pouvons citer le Ministère de la Région de 

Bruxelles-Capitale, Lille-Métropole et certaines villes 

belges. A l’occasion de l’actualisation de l’Observatoire 

des ventes de biens résidentiels pour la période 2015-

2017, voici quelques chiffres et évolutions qui résument 

l’état de santé du marché acquisitif bruxellois.

4

1
Centre et 1ère couronne: plus 
grande part de locataires - 
relativement moins de ventes

3 Du Sud-Est vers le Nord-Est: 
extension quadrant cher 2

Partie Ouest: impact prononcé 
des mesures d’aide à l’accès à la 
propriété (CLTB, Citydev.Brussels,  
fonds.brussel) 

‘Débordement’ prudent de la 
croissance vers la deuxième 
couronne et exode urbain stable vers 
la périphérie

communes avec un taux  
d’étrangers approchant 50%

communes avec un manque 
structurel en matière de 
logements

communes avec une importante 
dynamique du neuf

communes avec une importante 
dynamique de vente sur le 
marché secondaire

communes connaissant encore 
un marché de vente 
de maisons unifamiliales 
conséquent

communes connaissant 
les hausses de prix les plus 
prononcées pour  
autant les appartements que  
les maisons unifamiliales

1

4

2

3

Lucien Kahane

 →  Read the full report on logement.brussels. CONTACT: LUCIEN.KAHANE@IDEACONSULT.BE
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De Vlaamse regio’s zijn hot. Sinds de streekintercommunales in de jaren 
’60 en ’70, zijn er de voorbije decennia tientallen samenwerkingsverbanden 
bijgekomen. De vraag naar coördinatie en ‘rationalisatie’ steekt sterker dan 

ooit de kop op. Er zijn een aantal perspectieven te onderscheiden.

Vraag nu een
handige kaartenbundel!

Dat er in Vlaanderen heel wat regionale samenwerking 

bestaat, binnen diverse omschrijvingen, blijkt uit een handig 

kaartenoverzicht van IDEA. Vraag het via info@ideaconsult.be.

CONTACT: BART.VANHERCK@IDEACONSULT.BE

Intergemeentelijke 
samenwerking

De regio is vooreerst een schaal van 

overleg en samenwerking tussen lokale 

besturen (al dan niet aangevuld met 

lokale actoren). Gemeenten werken samen 

in kleine clusters van 2 à 3 gemeenten 

(politie, poolen van ambtenaren,...), maar 

ook op een wat grotere regioschaal 

(toerisme, afvalverwerking, enz.). IDEA 

ondersteunt de uitbouw van deze 

samenwerking op heel wat plaatsen in 

Vlaanderen, met het oog op echte  

winsten inzake bestuurskracht. 

Vlaams decentraal beleid

Ook de Vlaamse overheid hanteert de regioschaal als 

schaal voor het decentraal vorm geven van Vlaams 

beleid. De Vlaamse gezondheidsdoelstellingen in 

de praktijk brengen, is effectiever vanuit regionale 

preventienetwerken dan vanuit Brussel (de 15 LOGO’s, 

LOkaal GezondheidsOverleg). In zekere zin zijn ook 

de Regionale landschappen vanuit hun ontstaan 

(Natuurdecreet) een vorm van Vlaams decentraal 

beleid.

Interbestuurlijke
samenwerking

Interessant is de beweging van de laatste 

jaren, waar lokale besturen en de Vlaamse 

overheid echt samen ambities opnemen. Denk 

aan de vervoersregio’s, met lokale én Vlaamse 

vertegenwoordigers rond de tafel. Gemengde, 

interbestuurlijke teams in functie van globale 

Vlaamse, zelfs Europese en mondiale doelstellingen 

(klimaat, open ruimtebeleid, mobiliteit,...). 

Deze ontwikkeling opent het venster op een 

regiowerking 2.0, met grotere impact. Geen 

evidente stap, want het vereist van de lokale 

besturen de bereidheid om op bepaalde domeinen 

het kompas en de agenda consequent bovenlokaal 

te richten, met dito inzet van middelen. Beloftevol 

zeker, omdat de Vlaamse overheid noodzakelijk 

is in het realiseren van een ambitieuze agenda. 

De regio bleef de voorbije decennia te veel een 

verhaal van de gemeenten alleen, terwijl elk 

hefboomdossier op regionaal niveau Vlaamse 

engagementen en investeringen vereist. 

En nu?

Het Vlaams regeerakkoord 2019-2024 zet in op vaste 

regio-omschrijvingen. Dat lijkt ons een eerste belangrijke 

opstap naar een regiowerking 2.0, en meteen een goede 

testcase. Slagen we erin om in de afbakening van Vlaamse 

regio’s de valse discussie stad-platteland, regionaal-

stadsregionaal te overstijgen? Zo ja, kunnen we volgende 

noodzakelijke stappen zetten in de verdere organisatie 

van de interbestuurlijke samenwerking, met een actieve 

betrokkenheid van burgers en maatschappelijke organisaties.

1 2

Naar een regiowerking  
2.0 in Vlaanderen

3

Bart Van Herck & Valentijn Vanoeteren 
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Klanten kijken de laatste jaren steeds nadrukkelijker in de richting van IDEA 
voor ondersteuning in de fase van de projectuitvoering. De oprichting van 
MONDEA en Value Partners waren daar het logische gevolg van. Vanaf 2020 
wil IDEA die lijn doortrekken in haar inhoudelijke kerndomeinen. Bjorn 
Koopmans is een van de trekkers van dit nieuwe spoor. 

Project development 
and -management as 
a new IDEA service line

Waar gaan de nieuwe plannen  
over, Björn?
“De ambitie om ons dienstenaanbod 

te verruimen is gegroeid vanuit een 

dubbele aanleiding. Enerzijds de 

goesting van IDEA om haar impact 

te vergroten en maatschappelijke 

verandering in sterke projecten 

te vertalen; anderzijds de 

toenemende vraag van klanten 

om hen te ondersteunen in het 

uitwerken en managen van sterke 

projectvoorstellen.”

Zijn er niet al voldoende bureaus  
die zich inlaten met 
projectmanagement?
“We willen meer dan 

procesbegeleiders zijn. Onze experten 

kunnen mee de inhoud vormgeven. 

Zelf spreken we over ‘content-based’ 

projectontwikkeling en -management. 

Dit houdt in dat we ons enkel richten 

op die thema’s en markten waar IDEA 

een onderscheidende expertise heeft. 

We verlengen onze waardeketen, 

maar de focus blijft identiek: ‘new 

economy’, ‘modern governance’ en 

‘vibrant places’.”

Is er al een eerste project?
“Een vliegende start zit er wel in. 

We begeleiden op dit moment 

verschillende netwerken van Europese 

regio’s op vlak van innovatie. Vanuit 

die dynamiek poppen verschillende 

vragen en projectideeën op, die we 

in de praktijk kunnen omzetten. Ook 

in ons werk voor kennisinstellingen 

merken we dat sterke 

ideeën en concepten 

onvoldoende vertaald 

geraken in economische 

meerwaarde. Met de start 

van de nieuwe Europese 

meerjarenbegroting en 

de structuurfondsen 

is er zuurstof om hier 

meteen mee aan de 

slag te gaan.” 

CONTACT:  

BJORN.KOOPMANS@IDEACONSULT.BE

1

2

3

dienstverlening 
binnen de IDEA Group

Projectontwikkeling

→ Projectfinanciering,  
incl. subsidies

→ Partnersearch
→ Opmaak 

projectaanvraag, 
opstellen businesscase

Begeleiding
voortrajecten

→ Screening 

opportuniteiten

→ Uitwerking van 

projectideeën

Projectmanagement

→ Volledige (of 

gedeeltelijke) ontzorging 

van opdrachtgevers: 

organisatie, planning, 

uitvoering, communicatie 

en monitoring, 

stakeholdermanagement, 

financiële administratie en 

rapportage

Nieuwe
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Diversité. À lui seul, cet adjectif caractérise la Région 
bruxelloise. Porteuse d’autant de richesses que d’opportunités, 
celle-ci fait également face à de nombreux défis. En soutenant 
Actiris, IDEA Consult participe à relever ces défis.

Constitutif du « paradoxe bruxellois », 

la capitale affiche le plus faible taux 

d’emploi des trois Régions (56,8% en 

2018 pour une moyenne nationale 

de 64,5%) alors qu’elle représente 

le premier bassin d’emplois du pays. 

Élevé à 13,4% en 2018 (moyenne 

nationale : 6%), le taux de chômage 

est également le plus élevé des trois 

Régions. Toutefois, les efforts réalisés 

en matière d’activation des personnes 

en situation de chômage sont 

payants puisque ce taux est passé 

de 19,3% (en 2013) à 13,4% (en 2018). 

Si Bruxelles enregistre donc le taux 

de chômage le plus élevé, elle est 

également la Région qui enregistre la 

meilleure progression du pays. 

Les jeunes, principal groupe cible des 
politiques d’emploi bruxelloises
Sous l’impulsion de l’Europe, depuis 

quelques années, les moins de 25 

ans sont au cœur des politiques 

d’emploi bruxelloises. En effet, avec 

un taux de chômage de près de 40% 

en 2013, la Région bruxelloise était 

considérée comme une des régions 

d’Europe ayant le taux de chômage 

des jeunes le plus élevé. Grâce à 

différents instruments mis en place 

par Actiris, le taux de chômage 

des jeunes bruxellois a cependant 

fortement diminué, passant de 39,7% 

(en 2010) à 30,6% (en 2018). Dans le 

cadre de la programmation FSE 2014-

2020, Actiris a notamment introduit 

la « Garantie pour la jeunesse » 

permettant à 13.204 chercheurs 

d’emploi de moins de 30 ans de 

bénéficier d’un stage, d’un premier 

emploi, ou d’une formation. IDEA 

Consult a indirectement contribué à 

ces actions puisqu’elle avait soutenu 

Actiris dans le développement du 

programme FSE 2014-2020, et 

qu’elle a réalisé les évaluations 

intermédiaires du FSE et de l’Initiative 

pour l’Emploi des Jeunes (IEJ) 

2014-2020, permettant d’optimiser 

certaines mesures.

Des défis structurels et émergents 
En matière de chômage, d’autres 

groupes sont préoccupants : les 

chômeurs de longue durée, les plus 

de 50 ans ou encore les personnes 

de nationalité extra-européenne, qui 

composaient respectivement 63,5%, 

25,9% et 19,7% des demandeurs 

d’emploi inoccupés en 2018. En outre, 

de nouveaux défis et opportunités 

émergent : la hausse du nombre 

de primo-arrivant.e.s, la disparition 

d’emplois du fait de la digitalisation, 

mais aussi le développement 

d’emplois verts, dans l’économie 

digitale, sociale ou encore circulaire, 

etc. Aussi, le vieillissement de la 

population dans les deux Brabants – 

plus rapide qu’en Région bruxelloise 

– laisse présager des opportunités 

d’emploi à venir. 

CONTACT: DAPHNE.VALSAMIS@IDEACONSULT.BE

EN This article is about challenges and 
threats in the Brussels labor market. 
It stresses the role of Actiris in 
developing the ESF+ program to guide 
the regional labor market strategy. 
IDEA Consult is currently supporting 
Actiris in developing the ESF+ 
program 2021-2027.

Défis et stratégie d’emploi 
en Région bruxelloise

Évolution du taux de chômage (%) en Région  
bruxelloise par tranche d’âge entre 2008 et 2018

Le Fonds Social Européen Plus (FSE+) permet aux différents Etats membres de 

l’Union européenne de financer l’emploi, la formation et l’inclusion sociale. Pour 

la période 2014-2020, la Région bruxelloise avait reçu 52 millions d’euros de 

l’Europe. Dans le cadre du FSE+ 2021-2027, Actiris a choisi IDEA Consult pour 

l’accompagner dans l’identification des principaux enjeux en matière d’emploi, 

et le développement du programme opérationnel.

Source: IDEA Consult sur base des calculs de View.brussels sur base des données du SPF Economie-DGSIE (EFT)
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Daphne Valsamis & Marie Antoine
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SDG-index for  
local governments

1

2

3

4

5

6

7

8Noah Feron (23) has almost graduated as a Master in  
socio-economic sciences at the University of Antwerp. 
He has a strong interest in international politics and 

sustainable development. To make the transition from 
student to professional life, he decided to do a three-month 

internship at IDEA (October - December 2019).

Why did you choose for an internship at IDEA?
During the writing of my thesis, the association of 

Flemish municipalities (VVSG) referred me to IDEA. 

After writing my thesis on the local implementation of 

the SDGs, I wanted to gain practical experience and 

build in some routine in personal life.

What have you been doing  
over the past few months?
We created an SDG-index, accompanied with an 

interactive dashboard, that outlines the performance of 

municipalities and cities with respect to the 17 SDGs.

Couldn’t this monitor or index be seen  
as a threat to local governments? 
By developing the monitor, IDEA wants to involve local  

leaders towards the Agenda 2030. Therefore, the SDG-

index has to be seen as a wake-up call, not as a blame.

Besides the index, do you help  
governments in undertaking actions? 
In a further stage, IDEA plans to organize working 

sessions in which we’ll actively support local 

governments in their pursuit of sustainable 

policymaking. We will also promote best practices. 

Is the monitor publicly available yet?
We expect the monitor to be launched in the beginning 

of 2020. In a first phase we will solicit a pilot group, in 

order to review and optimize the tool. Soon thereafter, 

we will expose the tool to all Flemish municipalities. 

What other projects have you been working on?
Next to developing the monitoring tool, I worked on 

other small projects in the field of circular economy, 

innovation and socio-economic development. This 

variety in projects is a great asset to this company, 

especially for interns who’re looking to develop new 

interests. 

What will be a lasting impression to you?  

 I’m very grateful with the guidance I received. 

Colleagues were always eager to share their knowledge 

and expertise. Next, I was very satisfied with the 

amount of autonomy and flexibility that is specific to 

this company. I’m very glad that I could work on my own 

project. 

If you could wish for one thing in your future 
career, what would it be?
I really aspire to be a changemaker in sustainable 

development. If new opportunities in this field will be 

reached out to me, I’ll take them with both hands.

CONTACT: VALENTIJN.VANOETEREN@IDEACONSULT.BE

8
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Dat MONDEA in volle groei is, blijkt duidelijk uit hun laatste 
nieuwsbrief: de 35ste collega werd verwelkomd. Om alles in goede 
banen te leiden werden drie nieuwe managers aangesteld. Eén van 
hen is Tim Beullens, manager Digitale Oplossingen. Hij zal instaan 
voor de uitbouw van een nieuwe tak: Digitalisering. 

Vanwaar de nieuwe tak?
“Digitalisering en informatisering 

zijn afgelopen jaren exponentieel 

gegroeid en veel meer 

geworden dan een hulpmiddel 

op de achtergrond. Nieuwe 

dienstverleningsmodellen kunnen 

niet los gezien worden van 

doorgedreven digitalisering. We 

willen onze klanten daarin bijstaan 

en hen begeleiden bij de nodige 

inhaalbewegingen.”

Hoe zie je deze evolutie? 
“Er staat een enorme druk 

op de openbare sector, die 

met minder personeelsleden 

een bredere dienstverlening 

moet ondersteunen. Dan kan 

je niet anders dan zorgen voor 

doorgedreven efficiëntie. De burger 

verwacht ook dat hij diensten 

kan afnemen op elk moment 

van de dag, bij voorkeur via 

de smartphone. Dus een 

organisatieverandering 

alleen volstaat niet langer 

als er niet gekeken wordt 

naar maximale digitale 

ondersteuning.”

Wordt MONDEA daarmee een 
nieuwe ICT-dienstverlener? 
“Nee, wij leveren geen soft- of 

hardware. Wij ondersteunen 

besturen bij het vormen van 

hun visie en helpen bij de 

uitvoering. Dat onafhankelijk 

kunnen doen, is erg belangrijk. 

Wij zijn complementair aan de 

ICT-dienstverleners. Zij hebben 

een focus op het technische 

aspect, wij op het strategische 

en organisatorische. Wij brengen 

onafhankelijk de noden van een 

organisatie in kaart en bewaken 

dat de geboden oplossingen ook 

integraal voldoen aan de noden 

van het bestuur, vandaag en in de 

toekomst.”

Wat ziet MONDEA als  
belangrijke noden?
“De grootste uitdaging is 

de afstemming tussen de 

informaticasystemen van de 

verschillende diensten en de 

overkoepelende opvolging 

van alle processen binnen een 

bestuur. Daarbij moet de burger 

centraal geplaatst worden, met 

een zo persoonlijk mogelijke 

dienstverlening. Er zijn nog heel 

wat gaten en opportuniteiten, 

getuigen de vele Excel-files en 

creatief ingerichte mailboxen 

die we quasi bij elke opdracht 

aantreffen. In onze aanpak 

brengen we elk contact tussen 

het bestuur en de burger in 

kaart, en als meerdere diensten 

betrokken zijn, wordt dit 

overkoepelend geautomatiseerd 

en gecoördineerd. Dat gebeurt 

met een team doorwinterde 

medewerkers, met voor elk 

onderdeel de juiste competentie. 

Besturen kunnen vrijblijvend 

contact opnemen met ons. We 

bekijken graag samen de noden 

en uitdagingen, waarop we dan 

een passend traject kunnen 

uitwerken. Uiteraard zoals men 

van MONDEA mag verwachten: 

op maat, laagdrempelig en 

oplossingsgericht.”

www.mon-dea.be

 

“Digitalise
ring 

 is exponentie
el 

   gegro
eid”

Volledige waaier van 
diensten onder één dak

With MONDEA and Value 

Partners, the IDEA Group has 

“boots on the ground” to support 

organisations with practical 

solutions.

“We willen 
aanbieders  
van software  
weer uitdagen.”
TIM BEULLENS — MONDEA

CONTACT: TIM.BEULLENS@MON-DEA.BE
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Strategisch omgaan  
met het gemeentelijk  
patrimonium levert op

Gemeentebesturen met ambitie ervaren dat een groot deel van 
de financiële middelen ‘vast’ zitten in het budget, in de vorm van 
structurele kosten of onvermijdbare investeringen. Doorgaans gaat 
het om 60% van het budget of meer. Value Partners bewijst dat 
een kritische analyse van het gemeentelijk vastgoed verbazend snel 
ruimte kan opleveren voor nieuwe ambities.

Voor de gemeente Sint-
Katelijne-Waver wist Value 

Partners de voormalige 

zwembadsite te verkopen 

voor 20% meer dan de 

schattingswaarde. Vervolgens 

werd een kwalitatief hoogstaand 

woonproject gerealiseerd met 

betaalbare woningen voor 

de eigen inwoners. Een sterk 

verhaal voor zowel de inwoners 

als bestuur.

De gemeente Brasschaat is eigenaar van een grote 

leegstaande hoeve midden in het gemeentepark. Value 

Partners wist een horeca-ondernemer te vinden die via 

een langlopende concessie en met een omvangrijke 

eigen investering het pand geschikt maakte voor een 

nieuwe horecauitbating. Inmiddels is de Hemelhoeve 

weer een goed lopend restaurant. 

Value Partners, de vastgoedpoot  

van de IDEA Group
Value Partners richt zich op de 

herontwikkeling en waardecreatie van 

gebouwen en gebieden.  

→ Stadskernontwikkeling

→  Valorisatie van gemeentelijk en 

privaat vastgoed

→  Herontwikkeling van verouderde 

gebouwen en terreinen

→  Waardebepalingen van bijzondere 

gebouwen en gebieden

Worden gebouwen wel efficiënt 

gebruikt? Moeten de kosten 

sterker worden doorgerekend aan 

externe gebruikers? Staan de 

onderhoudskosten van het historisch 

patrimonium in verhouding tot de 

gebruikswaarde? Value Partners heeft 

een quick scan ontwikkeld, waarmee 

op een snelle en betaalbare manier 

kansen binnen het gemeentelijk 

vastgoed inzichtelijk worden gemaakt. 

Kansen in kaart brengen is het begin, 

maar Value Partners ondersteunt ook 

in concrete vervolgstappen, zoals het 

rentabiliseren van overtollig vastgoed, 

of het vinden van een concessionaris 

of erfpachter. “Tot op heden is het 

ons altijd gelukt om een marktpartij 

te vinden voor leegstaande 

gebouwen, meestal binnen ons 

eigen netwerk van ondernemers en 

investeerders”, vertelt Pascale Van 

Den Eynde. “De scope reikt verder 

dan economische meerwaarde. Ook 

hergebruik van gebouwen voor nieuwe 

maatschappelijke functies is meer-

waarde”, besluit ze.

Meer halen uit jouw  
gemeentelijk vastgoed?  
CONTACT: PASCALE@VALUEPARTNERS.BE



Our floor  
is yours
 
The ID-house is more 
than a lab for the 
IDEA employees, it’s 
the heart of the IDEA 
network. Feel free to 
catch up on latest 
developments. Our 
meeting rooms are 
open for partners and 
customers. 

IDEA CONSULT — Jozef II-Straat 40, box 1 — B-1000 Brussels, Belgium

T: +32 (0)2 282 17 10 — E: info@ideaconsult.be

 → Open working  
and meeting space 

 → In the heart of 
the European quarter 

 → Meeting rooms from 
8 to 40 participants


