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Chemie en life sciences blijven 
groeien dankzij innovatie
‘De sector doet het prima en 
wint aan economisch belang’
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‘Nieuw kandidaat-vaccin tegen zona 
met opmerkelijk resultaat en 
Belgische stempel’ 

EMMANUEL HANON
Head of R&D Vaccines bij GSK 
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en oplossingen te delen met de De Tijd-community.  
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Chemie en life 
sciences blijven 
groeien dankzij 
innovatie

In de Belgische chemie en life sciences zijn de investeringen in onder-
zoek en ontwikkeling (O&O) de laatste tien jaar met 60 procent gestegen. 
Daarmee is de sector goed voor ruimschoots de helft van alle investerin-
gen in O&O binnen de Belgische industrie. En ons land blijft strategische 
investeringen aantrekken in de chemie en farma. Met andere woorden:  
de sector doet het prima en wint aan economisch belang.

V
oor juryvoorzitter François 
Cornélis was de start van de 
essenscia Innovation Award 
vier jaar geleden een schot 
in de roos. ‘Wij vreesden 

toen dat de harde concurrentie met 
het Midden-Oosten en de opkomst van 
het schaliegas in de Verenigde Staten 
het einde zouden betekenen van grote 
investeringen in de Europese en bijge-
volg ook de Belgische chemiesector. 
Gelukkig is die vrees niet uitgekomen. 
Meerdere internationale bedrijven heb-
ben de voorbije jaren fors geïnvesteerd 
in ons land: Total, ExxonMobil, BASF, 
Indaver, Nippon Shokubai, Eastman, 
Evonik, enzovoort.’

Belangrijkste industriële 
sector

‘De forse daling van de olieprijs heeft 
de Belgische competitiviteit hersteld. 
De knowhow van de bedrijven, de 

kennis en technische expertise van de 
medewerkers, de prima infrastructuur 
en het innovatieve onderzoek heeft de 
chemie nieuwe impulsen geven. Ook de 
farmasector blijft duidelijk geloven in 
ons land met cruciale investeringen in 
de biotech en de productiesites van bij-
voorbeeld GSK, Pfizer, Sanofi, Janssen 
Pharmaceutica en UCB. Zo blijven de 
chemie en life sciences de belangrijkste 
industriële sector van het land.’ 

Uitzonderlijk potentieel

De sectoromzet groeit jaarlijks met 
zo’n 3 procent en kwam in 2015 uit op 
het recordbedrag van bijna 65 miljard 
euro, goed voor 90.000 rechtstreek-
se en 150.000 onrechtstreekse jobs. 
En dat brengt Cornélis bij het tweede 
uitgangspunt bij de lancering van de 
award – dat wel bleek te kloppen. 
‘Wij constateerden dat ons land een 
uitzonderlijk potentieel voor innovatie 
herbergde in de vele universiteiten en 

Eén
award,
veertig  
winnaars

De vele innovaties uit de Belgische industrie in 
de kijker zetten. Dat was in 2012 het doel van de  
allereerste essenscia Innovation Award. Intussen zijn 
we aan de derde editie toe van deze tweejaarlijkse 
wedstrijd. Sinds de start passeerden liefst 102 
innovaties de revue, ontwikkeld door internationale 
ondernemingen en Belgische KMO’s, door 
gereputeerde onderzoeksinstituten en beloftevolle 
spin-offs, en dit over alle bedrijfssectoren heen. De 
Innovation Award illustreert de innovatiekracht en de 
expertise waarmee ons land wereldwijd het verschil 
maakt, in het bijzonder in de chemie, kunststoffen, 
farma en biotechnologie.

Succesvolle innovaties trekken investeringen aan, 
zorgen voor extra jobs en dus voor meer welvaart. 
Maar deze Innovation Award kijkt verder. De 
bekroonde projecten verbeteren onze levenskwaliteit 
en dragen bij aan een duurzame toekomst. Ze 
verzoenen de zorg voor een leefbare planeet met de 
verankering van sleutelsectoren voor onze economie. 
Daarbij gaat extra aandacht naar de bescherming 
van intellectuele eigendom, zodat we de beste 
ideeën en de knapste koppen hier in België houden.

Daarom is het noodzakelijk om innovatie te blijven 
stimuleren via kwaliteitsvol onderwijs, strategisch 
wetenschappelijk onderzoek en fiscaal maatwerk. 
Dit vormt de voedingsbodem voor industriële 
doorbraken die onze levens, én die van de komende 
generaties, ingrijpend zullen veranderen. De 40 
ingezonden innovaties van deze jaargang ogen alvast 
erg veelbelovend. essenscia dankt alle deelnemende 
organisaties en hun medewerkers voor het hoge 
niveau van de innovatieprojecten. Eigenlijk zijn het 
allemaal winnaars.

Yves Verschueren
Gedelegeerd bestuurder essenscia

Colofon
Onder de verantwoordelijkheid van essenscia vzw
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hogescholen, onderzoekscentra en ondernemingen. Dat is ook 
bevestigd doordat er op amper vier jaar tijd meer dan honderd 
waardevolle innovatiedossiers zijn ingediend voor de Innovation 
Award. Overigens ging het budget voor onderzoek en ontwik-
keling in de Belgische chemie en life sciences de voorbije tien 
jaar met 60 procent omhoog. Die constante stroom aan inno-
vaties legt een nieuw elan bloot in alle takken van onze sector. 
Dit gaat gepaard met veel potentieel voor nieuwe werkgele-
genheid. Bij de toekenning van de essenscia Innovation Award 
hechten we dan ook veel belang aan de creatie van nieuwe  
economische activiteit, werkgelegenheid en toegevoegde waarde 
in België’, benadrukt François Cornélis. 

Sinds de eerste editie van de innovatieprijs zette hij twee extra ini-
tiatieven op het getouw: de Innovation Circle, een kring van vroe-
gere toplui uit de chemie en farma  die projecten ondersteunen, en 
het Innovation Fund, dat 20 miljoen euro verzamelde om de meest 
waardevolle projecten te financieren. ‘Het fonds ondersteunt nu 
al zeven projecten. De volgende jaren worden dat er vijftien. De 
toekenning gaat sneller dan verwacht, omdat de ingediende  
projecten van een bijzonder hoog niveau zijn’, merkt François 
Cornélis nog op.

‘De chemie en  
life sciences blijven  
de belangrijkste  
industriële sector  
van het land.’

François Cornélis
juryvoorzitter van de essenscia Innovation Award

60%
De laatste tien jaar ging het budget 

voor onderzoek en ontwikke-
ling in de Belgische chemie en 

life sciences met zestig procent 
omhoog.

© Thierry du Bois
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Chemie en life sciences zijn de sterkhouders van onze economie,  
dankzij hun constante investeringen in innovatie. ‘De overheid moet  
ervoor zorgen dat innovatie op het voorplan blijft staan.  
En dat toekomstgerichte industrieën alle kansen krijgen om de  
producten van morgen te ontwikkelen’, aldus Vice-eersteminister Kris Peeters.

B
elgië spendeert elk jaar 2,46 
procent van zijn BBP (Bruto 
Binnenlands Product) aan 
onderzoek en ontwikkeling. 
In Europa doet alleen 

Denemarken het beter. Maar de 
verschillen zijn groot. Sommige sectoren 
investeren te weinig in innovatie. Voor 
andere is innovatie dé stuwkracht 
achter hun succes. De chemie en life 
sciences horen zonder enige twijfel tot 
die laatste groep. In 2015 gaven de 
bedrijven uit de chemie, kunststoffen, 
farma en biotech 3,6 miljard euro uit 
aan onderzoek en ontwikkeling. Dat 
is 5,6 procent van de omzet, of meer 
dan dubbel zoveel als het Belgische 
gemiddelde.

Kwart miljoen jobs

Die investeringen blijven hun vruchten 
afwerpen. Direct en indirect zorgen de 
chemie en life sciences voor bijna een 
kwart miljoen jobs. ‘Bovendien zijn de 
producten die de sector in ons land 
ontwikkelt, gegeerd in de hele wereld, 
weet Kris Peeters, vice-eersteminister 
en minister van Werk en Economie. 
‘De chemie en life sciences horen met 
een handelsoverschot van 21,1 miljard 
euro bij de sterkhouders van onze open 

economie. Zulke industrieën moeten 
we blijven ondersteunen en versterken. 
Want toekomstgerichte sectoren als de 
chemie en farma moeten alle kansen 
krijgen om de producten van morgen te 
ontwikkelen.’ 

Een heel arsenaal federale maatregelen 
moet een positief klimaat creëren voor 
onderzoek en ontwikkeling (O&O). ‘80 
procent van het loon van onderzoekers 
is bijvoorbeeld vrijgesteld van bedrijfs-
voorheffing en een gedeelte van de 
winsten uit patenten is vrijgesteld van 
vennootschapsbelasting’, somt Peeters 
op. ‘We voerden ook een belasting-
krediet voor O&O in. Zo stimuleren we  
bedrijven om hun onderzoeks-
activiteiten in ons land te versterken.

Stimuleren en beschermen

‘Tegelijk moedigen we bedrijven aan 
om hun innovatie te beschermen’, gaat 
Peeters voort. Vijf jaar geleden richtten 
essenscia en de FOD Economie de 
Octrooicel op. ‘Bedrijven vinden daar 
vlot informatie om hun intellectuele 
eigendom te beschermen. Daarnaast 
ondersteunen we die bescherming via 
de fiscaliteit. Door de octrooiaftrek 
is slechts een deel van de octrooi-

inkomsten belastbaar, maar door 
Europese regels moeten we dit systeem 
aanpassen. We willen innovaties blijven 
ondersteunen en werken daarom aan 
een nieuwe regeling die even gunstig 
is als de gelijkaardige regimes in 
onze buurlanden. Er komt in elk geval 
een uitgebreide overgangsperiode 
van vijf jaar. Bovendien zijn er geen 
terugwerkende effecten.’

De federale regering wil dit pad dui-
delijk blijven volgen, besluit Peeters. 
‘Ook bij de hervorming van de fiscaliteit  
bekijken we op welke manier we inno-
vatie verder kunnen stimuleren. Daarbij 
staat de valorisatie van onderzoek en 
innovatie voorop.’

‘Een toekomstgerichte 
industrie moet alle 
kansen krijgen 
om te innoveren’

‘Direct en  
indirect zorgen 
de chemie en  
life sciences 
voor bijna  
een kwart  
miljoen jobs.’

Kris Peeters
Vice-eersteminister en minister van  
Werk en Economie

© Tim Dirven
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Ondernemingen, universiteiten 
en overheden richten zich op de 
creatie van ecosystemen waarin 
nieuwe initiatieven goed gedij-
en. Gevolg? Het gaat goed met 
innovatie in ons land.  

H
et Belgische bedrijfsleven 
scoort behoorlijk in innova-
tie. We staan in Europa niet 
aan de top, maar we zagen 
de voorbije jaren wel een  

exponentiële groei van innovatieve 
start-ups. Er is een inhaalbeweging 
aan de gang. De overheid stimuleert 
meer en er kwamen heel wat privé-ini-
tiatieven van de grond, zoals die van  
essenscia. Grotere ondernemingen 
bouwden clusters rond zich en creëer-
den vruchtbare ecosystemen’, schetst 
Piet Vandendriessche, CEO van Deloitte 
Belgium. ‘Starters staan er niet meer  
alleen voor. En ze versterken elkaar.’  

Eén job maal vijf

Innovatie speelt een cruciale rol in het 
ondernemen van vandaag en morgen. 
‘Er studeren in ons land duizenden jon-
geren af met een doctoraat. Innovatie 
zorgt ervoor dat ze hier blijven en voor-
komt dus een braindrain. Innoveren is 
dé wissel op onze toekomst, de motor 
voor jobcreatie. Elke job bij een star-
ter levert vijf andere jobs op. Gelukkig 
hebben incentives van de overheid veel 
researchcentra naar hier gelokt. Grote 
ondernemingen in de chemie en de life 
sciences bestendigen en versterken hun 
industriële activiteiten hier’, constateert 
Piet Vandendriessche. 

De CEO van Deloitte Belgium vindt 
initiatieven zoals de essenscia Innova-
tion Award, het Innovation Fund en de 
Innovation Circle zeer lovenswaardig. 
‘Zo’n ecosysteem geeft nieuwe initia-

tieven toegang tot coaching, begeleiding en een netwerk van 
hoog niveau.’ Deloitte verleent ook actieve medewerking aan  
essenscia’s drieledige aanpak. ‘Wij helpen om de haalbaarheid te  
onderzoeken van innovatieprojecten.’ Ook de juridische en  
financiële onderbouw die Deloitte levert, is een aardige steun 
in de rug.

Het kan nog sterker

Uiteraard ziet Piet Vandendriessche ook nog uitdagingen voor 
het innovatieklimaat in België. ‘Na de start moeten er genoeg  
mogelijkheden en middelen zijn om door te groeien, zodat we ook 
grotere bedrijven zien ontstaan. Grote ondernemingen en starters 
kunnen elkaar nog beter versterken, naar het voorbeeld van wat 
bij essenscia gebeurt.’ 

De motor voor 
jobcreatie

Deloitte werft op korte tijd zo’n 900 
mensen aan. Een tiental van hen krijgt 
de kans om via een Innovation Acade-
my bij start-ups als coach, of in som-
mige gevallen permanent, aan de slag 
te gaan. ‘We starten met een beperkt 
aantal plaatsen, maar er volgen er 
meer.’ Het Deloitte Belgium Booster 
Program, opgestart in 2014 en met een 
nieuwe editie die eind 2016 van start 
gaat, voorziet gedurende een tweetal 
jaren een intensieve ondersteuning en 
begeleiding van een tiental starters met  
internationale ambities in digitale toe-
passingen voor mobiliteit, gegevens-
analyse en cybersecurity. 

Piet Vandendriessche
CEO van Deloitte Belgium

‘Een goede wisselwerking 
tussen grote ondernemingen 
en start-ups kan de innovatie 
in ons eigen land nog 
versterken.’

© M.W.
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D
ankzij zijn uitgebreide vaccinportefeuille is GSK 
Vaccines een belangrijke wereldspeler in zijn sec-
tor. 39 vaccins zijn al gecommercialiseerd, 15 zijn 
in ontwikkeling. De recentste innovatie van GSK 
Vaccines? Een kandidaat-vaccin tegen zona met 

opmerkelijke resultaten bij oudere mensen. 

Hoe belangrijk is innovatie in de strategie van GSK 
Vaccines?

Emmanuel Hanon, Head of R&D Vaccines bij GSK: ‘Innovatie 
staat centraal bij ons. GSK Vaccines innoveert, ontwikkelt en 
produceert voortdurend nieuwe vaccins. Dat kunnen we dank-
zij 16.000 medewerkers met 80 nationaliteiten. Ruim 8.500 van 
hen werken in België.’ 
‘Waar we vandaag bijvoorbeeld aan werken? Een vaccin  
tegen zona. We zijn bijna allemaal drager van het waterpokken-
virus. Normaal worden volwassenen daar niet ziek van. Maar in  
bepaalde omstandigheden, bijvoorbeeld bij oudere mensen met 
een verzwakt immuunsysteem, kan het virus weer actief wor-
den en zeer pijnlijke huidaandoeningen veroorzaken. Die kunnen 
overal op je lichaam ontstaan, zelfs op je ogen. Dat is een zona.’ 
‘Bij mensen die ouder zijn dan 85 jaar, heeft een op de twee 
daar last van. Voor GSK was een kandidaat-vaccin ontwikkelen 
dan ook een must. Vergeet niet dat we in 2020 ruim een miljard 
60-plussers zullen hebben. En hoe ouder je wordt, hoe minder 
goed het immuunsysteem werkt. Dat daalt naar 97 procent voor 
50-plussers en 90 procent bij 70-plussers. Sommige patiënten 
die het vaccin kregen, voelden bijwerkingen zoals vermoeidheid 
en een pijnlijke injectieplek. Maar over het algemeen zijn de  
resultaten van de klinische tests van ons kandidaat-vaccin bij die 
leeftijdsgroep opmerkelijk.’

Hoe slaagt u erin om zo’n resultaat te behalen?

Hanon: ‘Dankzij ruim 20 jaar onderzoek en ontwikkeling in dat 
domein hebben wij het precieze deeltje van het waterpokkenvi-
rus in kaart gebracht dat een efficiënt en defensief antwoord kan 

bieden. We voegden aan het virusfrag-
ment, het antigen, een hulpstof toe. 
Het kandidaat-vaccin draagt duidelijk 
een Belgische stempel, want we werk-
ten samen met verschillende Belgische 
partners, waaronder de ULB (Univer-
sité Libre de Bruxelles) en het Waalse  
Gewest.’ 

Het antigen zal in België 
geproduceerd worden

Kan deze innovatie ook bijdragen 
tot de ontwikkeling van andere 
vaccins?

Hanon: ‘België blijft een belangrijke 
speler, en een uniek expertisecentrum 
in deze materie. Zowel voor de ontwik-
keling van vaccins als voor de studie 
rond de werking van hulpstoffen. Dank-
zij ons kandidaat-vaccin tegen zona bij 
oudere mensen, kunnen we ook speci-
fieke vaccins ontwikkelen voor die leef-
tijdscategorie, denk bijvoorbeeld aan 
de preventie van longontstekingen. Wij 
hebben een extra wapen om opnieuw 

te innoveren. Maar je hebt geduld  
nodig. Het heeft twintig jaar geduurd 
om hier te geraken.’
  
Wat is het gevolg van zo’n innova-
tie voor de Belgische economie?

Hanon: ‘We hebben honderden mil-
joenen euro geïnvesteerd om tot een 
product te komen dat je kunt com-
mercialiseren. Dat is het resultaat van 
het werk van 300 mensen, overal ter  
wereld. Alleen al in R&D stelt GSK Vac-
cines wereldwijd 3.000 mensen tewerk, 
van wie ruim de helft in België. Als de 
gezondheidsautoriteiten dit vaccin op 
de markt toelaten, hebben we mensen 
nodig om het te produceren en in de 
markt te zetten. Een aantal belangrijke 
productiestadia, zoals de productie van 
het antigen, zou op de site in Waver 
plaatsvinden.’
‘Innovaties zorgen voor een positie-
ve spiraal: als een nieuw product op 
de markt gelanceerd wordt, leidt dat 
tot de groei van het bedrijf. Daardoor 
kan dat bedrijf weer in nieuwe produc-

‘Een vaccin met
 een Belgische stempel’

© Foto’s Christophe Ketels
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ten investeren. Dat draagt bij tot de  
tewerkstelling op lange termijn en zelfs 
tot extra jobs.’
‘Bovendien is dit project vooral de 
vrucht van privaat en publiek partner-
ship. En dat getuigt van de vitaliteit 
van het Belgisch wetenschappelijk  
onderzoek. Er bestaat in dit land heel wat  
expertise in veelbelovende economi-
sche sleuteldomeinen. En daar mogen 
we trots op zijn.’

Wat is uw strategie rond duurza-
me ontwikkeling? 

Hanon: ‘Dit project biedt de 
mogelijkheid om de levenskwaliteit 
van patiënten te verbeteren. Dat is 
zijn belangrijkste sociale impact. En 
dat geldt vooral in Europa, waar de 
bevolking vergrijst – België telt ruim 
4 miljoen 50-plussers – en waar ieder 
jaar al 1,7 miljoen zona’s voorkomen.’
‘Bovendien houdt GSK zijn impact op 
het milieu zo laag mogelijk. De hulp-
stof in ons kandidaat-vaccin tegen zona 
wordt gewonnen uit een boom die op 
duurzame wijze wordt gecultiveerd. 
Wij trachten ook onze CO2-uitstoot te 
beperken door aangepast transport of 
dito koeling.’

Een octrooi op elk onderdeel van het vaccin
 
Hoe beschermt u bij deze innovatie uw intellectuele 
eigendom? 

Hanon: ‘GSK voert een zeer actieve strategie voor de bescher-
ming van zijn innovaties. We hebben octrooien ingediend voor 
elk onderdeel van het vaccin: de samenstelling, de hulpstof en 
bepaalde toepassingswijzen van het vaccin, rekening houdend 
met de beoogde doelgroep van de bevolking. En dat in verschil-
lende landen. In de farmaceutische wereld wordt een octrooi 
uiteindelijk altijd openbaar eigendom. En bij vaccins is de inves-
tering die nodig is om tegelijk voldoende volume en kwaliteit te 
leveren uiterst hoog: meestal spreken we voor de ontwikkeling 
van een nieuw vaccin over 10 tot 15 jaar en een half miljard euro 
aan investeringen, en meer dan 2 jaar voor de productie.’

2016
Winnaar 

Een portefeuille van 39 gehomologeerde vaccins 
en 15 kandidaat-vaccins in ontwikkeling

In 2015 produceerden ruim 16.000 werknemers 
van GSK dagelijks ongeveer 2 miljoen vaccindo-
sissen, die gebruikt worden in 90 procent van 
alle landen. Ruim 70 procent van de productie is 
bestemd voor ontwikkelingslanden. Vier kinde-
ren op de tien krijgen minstens één GSK-vaccin 
toegediend

16 productiesites

Omzet: 
3,26 miljard euro in 2015

In België

GSK Vaccines in cijfers

90%

3,26 
miljard

Wereldwijd

De eerste activiteiten van GSK (toen nog RIT) rond 
vaccins dateren uit 1955 en vonden plaats in Genval 
In 1957 verhuisden ze naar Rixensart

Ruim 8.500 werknemers verdeeld over 3 sites 
(Waver, Rixensart en Gembloers), van wie 1.900  
in R&D

De site in Waver is de grootste productie-een-
heid van vaccins ter wereld en beslaat een totale 
oppervlakte van 550.000 m², dat zijn ongeveer 110 
voetbalvelden

In 2015 werd in België 456 miljoen euro geïnves-
teerd in R&D en 287 miljoen euro in infrastructuur

16 wetenschappelijke partnerships met  
Belgische universiteiten 

456 miljoen
in R&D

287 miljoen
in infrastructuur

m²
550 000

meer dan

8 50039 vaccins

‘De voorlopige 
resultaten van ons 
kandidaat-vaccin  
tegen zona bij  
oudere mensen zijn 
opmerkelijk.’

Emmanuel Hanon 
Head of R&D Vaccines bij GSK
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‘Innovatie in een luier’

B
ASF ontwikkelde in zijn labs 
de innovatieve superabsorber 
SAVIVA®, een polymeerketen 
die in vergelijking met 
bestaande superabsorbers een 

veelvoud van zijn eigen gewicht aan 
vloeistof kan opnemen en vasthouden’, 
beschrijft Gerald Grünewald, Project 
Operations Manager bij BASF 
Antwerpen. De superabsorber is een 
geschenk uit de hemel voor producenten 
van incontinentieproducten voor 
volwassenen, artikelen voor vrouwelijke 
hygiëne en luiers, veruit het grootste 
marktsegment. 

Doorbraak 

‘Jarenlang verbeterden de eigenschap-
pen van superabsorbers slechts met 
kleine stapjes, maar dit is een echte 
doorbraak. De ronde korrels in ons pro-
duct nemen meer vocht op en spreiden 
de vloeistof beter in de luier, waardoor 
de huid droger aanvoelt. Producenten 
kunnen luiers nu dunner en comforta-
beler maken. Gevolg? Onze klanten in 
de luierindustrie kunnen zich hiermee 
heel duidelijk differentiëren tegenover 
hun concurrenten. Zij kunnen er nieu-
we topproducten mee ontwikkelen’, 
schetst Gerald Grünewald. BASF is we-
reldwijd een van de grootste aanbieders 
van superabsorberende polymeren, 
en is daarmee een toonaangevende  
partner van de hygiëne-industrie. 

De eerste productie-eenheid ter wereld komt in Antwerpen. Die 
zal midden 2017 operationeel zijn. ‘Dit is een strategisch product 
voor de BASF-groep. Met deze beslissing engageert ze zich dus 
sterk in de Antwerpse site’, aldus nog Grünewald. 

De nieuwe productielijn wordt ingebonden in het ‘Verbund’ 
dat BASF zo kenmerkt. In het ‘Verbund’ worden product- en 
energiestromen, infrastructuur en knowhow intelligent met 
elkaar verweven. Bijvoorbeeld: energie die vrijkomt in een 
proces, wordt terug in het interne energienetwerk gebracht. Of 
eindproducten van de ene installatie worden ingezet als grondstof 

voor de volgende. Zo telt BASF 
zowat 20 geïntegreerde productie-
eenheden op de Antwerpse site. De 
superabsorber-installatie springt eruit, 
want in tegenstelling tot de meeste 
andere chemische grondstoffen die in 
Antwerpen worden gemaakt, bevinden 
superabsorbers zich zeer dicht bij het 
eindproduct, namelijk luiers.

Antwerpse expertise

De nieuwe entiteit verankert de 
werkgelegenheid voor tientallen 
medewerkers op de Antwerpse site, met 
zowat 3.100 werknemers het grootste 
geïntegreerde productiecentrum 
voor chemie in België. Binnen het 
internationale productienetwerk van 
BASF is de vestiging in Antwerpen 
steeds toonaangevend geweest. 
Want BASF Antwerpen herbergt 
meerdere expertisecentra waar de 
rest van de groep nieuwe knowhow 
komt opsteken. Dankzij de innovatie 
in superabsorbers blijven de kennis, 
activiteit en meerwaarde nog meer 
verzekerd voor de toekomst.

BASF Antwerpen in  
een notendop

• Omzet: 
5,6 miljard euro (2015) 

• Aantal medewerkers: 
Meer dan 3.100

• Oprichtingsjaar: 
1964

• Investeringen in deze innovatie: 
nieuwe productielijn met  
baanbrekende technologie

Goed nieuws voor jonge ouders en hun baby’s: de nieuwe generatie superabsorbers  
van BASF zorgt voor beter absorberende, dunnere en comfortabelere luiers.  
De innovatie verankert ook nieuwe knowhow en werkgelegenheid op de site in Antwerpen. 

© Frank Toussaint

‘De eerste productie-  
eenheid ter wereld voor  
deze nieuwe superabsorber 
komt in België.’

Gerald Grünewald
Project operations Manager bij BASF Antwerpen
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D
e Duitse groep Evonik, wereldleider in de speciaal-
chemie, is marktleider in de productie van vier op 
de vijf chemische niche producten. Onlangs ontwik-
kelde Evonik een wereldprimeur. ‘Methionine is een  
essentieel aminozuur voor de mens en belangrijk in de 

voedingssupplementen voor het kweken van garnalen, kreeften 
en andere schaaldieren. We ontdekten een nieuwe molecule 
die voorkomt dat methionine te snel oplost in water waardoor 
het eetbaar blijft voor kreeften en garnalen in aquacultuur.  
Gevolg? De molecule heeft een hogere voedingswaarde, waardoor 
het visvoer dubbel zo efficiënt wordt’, beschrijft Frank Daman,  
afgevaardigd bestuurder van Evonik Antwerpen.

Kweken vervangt vangen

Het belang van die innovatie is niet te onderschatten. Onze 
voedselbevoorrading, waarin vis en schaaldieren een sleutelrol  
spelen, verschuift langzaam maar zeker. ‘In 2010 kwam een 
kwart van alle geconsumeerde vis uit aquacultuur, in 2015 
de helft en tegen 2030 zitten we aan driekwart. Het kan niet  
anders, met de stijgende wereldbevolking’, schetst Frank Daman. 
‘Vis is wereldwijd de belangrijkste proteïnebron voor menselijke 
consumptie. Een veel efficiëntere aquacultuur maakt de visvoor-
ziening duurzamer, en dat is nu echt nodig.’ 

De Evonik-onderzoekers werkten acht jaar aan de ontwikkeling 
van de nieuwe molecule, waarbij liefst 35 verschillende stoffen 
werden onderzocht. Het resultaat? Een product met meerdere 
voordelen. ‘Je hebt nu minder methionine nodig voor dezelfde 
voedingswaarde. De kwekers kunnen deels hun vismeel vervan-
gen door ons product, waardoor ze flink besparen. Bovendien 
produceren de gevoerde dieren minder mestafval’, somt Frank 
Daman op. 

Verankering 

De Evonik-groep koos de vestiging in 
Antwerpen als locatie voor de allereer-
ste productie-eenheid ter wereld voor 
de nieuwe molecule. ‘Onze installatie 
is opgestart in september en zal vrij 
snel naar haar maximale productieca-
paciteit groeien en nog worden uitge-
bouwd. Veel technologische expertise 
zit bij onze medewerkers. Er werken 
nu al twintig mensen, die dit hoog-
technologisch productieproces beheer-
sen. Op die manier hebben we deze 
activiteit met een fors groeipotentieel 
voor de volgende jaren stevig in België  
verankerd.’

Uiteraard beschermt Evonik zijn innova-
tie ook grondig. ‘We hebben internatio-
nale patenten op de molecule en op de 
toepassing. In landen waar de kreeften 
en garnalen op aquacultuur worden 
gekweekt, zoals Vietnam, Thailand 
en Brazilië, hebben we een nationaal  
patent op het fabricageproces geno-
men’, meldt Frank Daman nog.

‘Chemie zorgt voor duurzame 
 kweek van kreeften en garnalen’

Overbevissing drijft de visindustrie richting aquacultuur. 
Een innovatie van chemiebedrijf Evonik geeft de kweek van schaaldieren  
en garnalen nu een enorme boost. 

‘De technologische  
expertise in Antwerpen 
verankert een activiteit 
met fors groei- 
poten tieel in België.’

Frank Daman 
afgevaardigd bestuurder Evonik Antwerpen

Evonik Antwerpen in  
een notendop

• Omzet: 
988 miljoen euro (2015)

• Aantal medewerkers: 
1036 (eind 2015)

• Oprichtingsjaar: 
1968

• Investeringen in deze innovatie: 
situeert zich tussen 10 en 50 miljoen 
euro

© Frank Toussaint
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IRE ELiT in een notendop

• Omzet:  
850 000 euro  

• Aantal medewerkers:  
15 op het project  
(25 in totaal in IRE ELiT)

• Oprichtingsjaar:  
2010 

• Investeringen in de  
Galli Eo® innovatie:  
6 miljoen euro  
op een totaal van 23 miljoen  
euro aan R&D-uitgaven in  
IRE ELiT. 

E
en betere diagnose, opvolging 
en behandeling van kanker. Dat 
was bij de opstart in 2010 het 
doel van IRE ELiT, het innova-
tiecentrum van het Nationaal 

Instituut voor Radio-Elementen (IRE) 
in Fleurus. ‘Gallium-68 is een radio- 
isotoop die wordt onttrokken via onze 
Galli Eo® generator. Daardoor kun 
je heel nauwkeurig en in een vroeger  
stadium prostaatkanker ontdekken, 
vooral bij recidive patiënten. Deze 
kanker komt voor bij één op de tien 
mannen ter wereld’, zegt Bérénice  
Pignol, productmanager bij IRE ELiT. ‘De 
isotoop is uiterst effectief bij terugke-
rende prostaatkankers, in tegenstelling 
tot oudere methodes waarbij nieuwe  
beschadigingen niet of maar heel  
beperkt werden opgemerkt.’

Eenvoudig en betrouwbaar 

Onderzoek en ontwikkeling van de generator hebben 6 miljoen 
euro gekost. Daar zat ook de bouw van nieuwe productielabo-
ratoria bij. Eind 2015 volgde de commerciële lancering van Galli 
Eo®, een generator voor gallium-68, bestemd voor de bereiding 
van radiofarmaceutische preparaten in de nucleaire geneeskun-
de. Galli Eo® biedt niet alleen mooie vooruitzichten in de beeld-
vorming van kanker. Een belangrijke troef van de generator is 
zijn betrouwbaarheid en gebruiksgemak voor professionals uit 
de gezondheidszorg. Bovendien is het voor de ziekenhuizen een 
zeer kostenefficiënte oplossing. IRE ELiT diende twee patenten in 
om hun innovatie internationaal te beschermen. 

De echte productie startte pas begin 2016. ‘Tot vandaag  
verkochten wij een veertigtal Galli Eo® generatoren’, zegt  
Bérénice Pignol. Ze schat de vooruitzichten uiterst veelbelovend 
in. ‘We zijn actief op een internationale markt waar slechts vijf 

producenten van gallium-68 generato-
ren aanwezig zijn, waaronder IRE ELiT. 
Omdat we maar met vijf zijn, en gezien 
de snelheid waarmee het gebruik van 
gallium zich ontwikkelt, biedt dit heel 
wat economische perspectieven.’

Gezondheid, milieu…  
en tewerkstelling

IRE ELiT verwacht tegen 2021 jaar-
lijks 250 generatoren te produceren. 
Gevolg? Nieuwe jobs. ‘Galli Eo® is al 
goed voor tien nieuwe arbeidsplaatsen 
voor de ontwikkeling en de commer-
cialisering’, benadrukt de specialiste.  
‘Bovendien doen wij een beroep op heel 
wat onderaannemers en partners voor 
grondstoffen, verpakking, vragen rond 
intellectuele eigendom, enzovoort. Ons 
project heeft dus een reële impact op 
de tewerkstelling.’

Bovendien heeft IRE ELiT ook aandacht 
voor het milieu: ‘Onze generatoren heb-
ben een levensduur van een jaar. Dat is 
een stuk langer dan de producten van 
concurrenten. Bovendien nemen wij de 
generatoren terug aan het eind van hun 
levensduur en recycleren wij 85 procent 
van hun gewicht. Dat is ook voor de  
ziekenhuizen een efficiënte en duurzame 
oplossing.’

Copernicaanse omwenteling 
in kankerdiagnose 

‘Met onze Galli Eo®  
generator kun je  
heel nauwkeurig en  
in een vroeger stadium  
prostaatkanker ontdekken, 
vooral bij recidive  
patiënten.’

Bérénice Pignol
Product Manager bij IRE ELiT

© Christophe Ketels

Met Galli Eo®, een gallium-68 generator voor nucleaire geneeskunde in ziekenhuizen, 
tekende IRE ELiT voor een revolutie in de diagnose en de behandeling van kanker. 
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E
stetrol is een oestrogeen dat 
midden jaren 60 ontdekt werd, 
en onlangs uit het vergeet-
hoekje werd gehaald door 
het Belgische laboratorium 

Mithra, gespecialiseerd in vrouwelijke  
gezondheid. ‘Estetrol, ook E4 genoemd, 
wordt geproduceerd door de lever van 
de menselijke foetus’, legt professor 
Jean-Michel Foidart uit, medeoprichter 
van Mithra en lid van het wetenschap-
pelijk comité van het bedrijf. ‘Oestro-
genen hebben enerzijds een bescher-
mend effect op de hersenen, het hart, 
de lever en de borsten, maar verhogen 
anderzijds het risico op bloedklonters. 
Bij vrouwen in de menopauze kunnen 
ze ook dementie of hartproblemen in de 
hand werken.  Maar met estetrol krijg je 
de positieve effecten van oestrogenen, 
zónder de bijwerkingen. De resultaten 
van onze preklinische en klinische tests 
zijn bijzonder hoopgevend. De lopende 
tests – wij bevinden ons in fase III voor 
de anticonceptie en in fase II voor de 
menopauze – moeten dat bevestigen.’ 
Mithra diende voor E4 26 octrooien 
in. Die dekken een zestigtal landen, 
verspreid over 5 continenten en lopen 
minstens tot 2032. ‘Een interne cel van 
juristen, wetenschappers en commer-
ciële experts denkt niet alleen na over 
de beste toepassingen, maar ook over 
manieren om diezelfde toepassingen te 
beschermen’, vertelt François Fornieri, 
medeoprichter van Mithra.

Meer dan een blockbuster

Het potentieel van zo’n molecule is groter dan dat van een block-
buster. Dat is een geneesmiddel dat wereldwijd meer dan 1 mil-
jard dollar omzet realiseert. ‘De wereldwijde anticonceptiemarkt 
wordt geschat op ruim 14,3 miljard dollar per jaar en die van 
de menopauze op 6,35 miljard’, preciseert de ondernemer. ‘Wij 
werken in Luik de bouw af van een van de grootste R&D-centra 

ter wereld. Dat is een investering van 
75 miljoen euro die al 30 nieuwe banen 
heeft opgeleverd. Tegen 2019 zullen we 
200 mensen in dienst hebben. En later 
wellicht nog meer.’ 
Estetrol sluit volledig aan bij de doel-
stellingen rond duurzame ontwikkeling. 
Het is een natuurlijk oestrogeen dat  
bijna volledig gemetaboliseerd is en 
weinig sporen in de urine achterlaat. 
Dat in tegenstelling tot synthesehor-
monen die via de menselijke urine en 
afvoersystemen tot in rivieren terugge-
vonden worden. 
Bovendien heeft het Luikse bedrijf de 
stadia van het productieproces van tien 
naar zeven herleid. Daardoor verkleint 
het zijn ecologische voetafdruk. ‘Dank-
zij zijn uniek profiel verhoogt estetrol 
het comfort van de patiënt, terwijl 
het toch beantwoordt aan de behoef-
ten van de volksgezondheid’, besluit 
François Fornieri.

Contraceptiva en een menopauze zonder bijwerkingen.  
Daarmee wil het Belgische laboratorium Mithra een revolutie in de sector ontketenen.  
Het maakt daarvoor gebruik van een lang miskend natuurlijk hormoon. 

Mithra in een notendop

• Omzet:  
20 miljoen euro

• Aantal medewerkers:  
85

• Oprichtingsjaar: 
1999 (spin-off van de Universiteit van 
Luik)

• Investeringen in de innovatie E4:  
75 miljoen euro

De oestrogeen-revolutie

© Christophe Ketels

‘Met esterol krijg je  
de positieve effecten  
van oestrogeen,  
zonder de  
bijwerkingen.’

Jean-Michel Foidart  
en François Fornieri
Oprichters van Mithra
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Qpinch won in 2015 al de prestigieuze Emerging 
Technologies-prijs van de Britse Royal Society of 
Chemistry. ‘Wij inspireerden ons op hoe het menselijk 
lichaam energie opneemt en afgeeft. Dit gebeurt, 
zoals in alle levende cellen, met de energie dragende 

verbinding ATP of adenosinetrifosfaat. Deze chemie is de basis 
van onze radicaal nieuwe technologie’, schetst Christian Heeren. 
Hij richtte in 2012 samen met uitvinder en CEO Wouter Ducheyne 
Qpinch op en is er Director Business Development. Qpinch, spin-
off van de UGent, ontwikkelde de technologie in samenwerking 
met prof. Chris Stevens.

Het fysicochemisch proces werd opgeschaald naar industrieel 
niveau. Hierdoor wordt het mogelijk om de energie uit industriële 
restwarmte, die nutteloos is omdat ze een te lage temperatuur 
heeft, te recycleren tot nieuwe proceswarmte van een hogere 
temperatuur. Qpinch realiseert hiervoor de noodzakelijke 
temperatuursverhogingen van 50 tot 100°C. ‘Het was vroeger 
veel te duur om de energie uit die restwarmte op te pikken. 
Onze warmtetransformatie vraagt erg weinig elektrische energie 
omdat wij geen mechanische maar thermische compressie met 
restwarmte gebruiken’, beschrijft Erik Verdeyen, Chief Marketing 
Officer van Qpinch. 

Klaar voor de grootindustrie

Na tien jaar ontwikkeling leverde Qpinch zijn eerste industriële 
toepassing in de Antwerpse haven. Het bedrijf focust nu op 
toepassingen vanaf 1 tot 10 megawatt. ‘Als technologiebedrijf 
mikken we, naast de eigen directe verkoopkanalen, op 
samenwerkingen met energieservicebedrijven. Zij leveren onze 
technologie in een compleet pakket als energie-oplossing voor 
grote productiesites in voeding-, chemie-, olie- of staalindustrie. 
Ook voor assemblage, inkoop en onderhoud werken we samen 
met gerenommeerde partners,’ benadrukt Christian Heeren.

‘Wij hebben een wereldwijd patent op de technologie, maar 
de knowhow zit ook in de engineering, componentkeuze 
en software. De focus bij de volgende installaties ligt bij de 
petrochemische cluster rond Antwerpen.

Recyclage van restwarmte maakt  
de industrie competitiever en duurzamer

Doorbraak voor economie  
en klimaat

De vondst van Qpinch is bijzonder 
interessant voor ondernemingen en de 
economie. ‘1 megawatt restwarmte 
op deze manier hergebruiken levert, 
bij de huidige gasprijzen, 250.000 
euro vrije cashflow per jaar op. Het 
drukt de jaarlijkse CO2-emissie met 
1.800 ton, of het equivalent van 
1.200 auto’s,’ merkt Erik Verdeyen 
op. België heeft een potentieel van 
500 megawatt. Toepassing op grote 
schaal zou een forse impact hebben 
op onze handelsbalans, economie en 
werkgelegenheid. ‘Ons land kan langs 
deze weg vrij snel 800.000 ton CO2 
per jaar besparen. Op wereldschaal en 
in de grootste installaties gaat het om 
veelvouden van deze cijfers’, benadrukt 
Christian Heeren. ‘Dat is het markante 
aan onze oplossing: in de Belgische 
petrochemische sector, waar al zo sterk 
is ingezet op energie-efficiëntie, kunnen 
wij met deze doorbraak opnieuw een 
kwantumsprong maken en zo helpen 
om deze belangrijke sector in ons land 
te verankeren’.

In de industrie gaat veel restwarmte verloren die 
niet meer herbruikbaar is als energiebron. 
De doorbraak van Qpinch verandert dit radicaal.

‘België kan met  
deze innovatie  
vrij snel 800.000  
ton CO2 en 100  
miljoen euro per  
jaar besparen.’

Christian Heeren
Director Business Development bij Qpinch

Erik Verdeyen, CMO (links) en Christian Heeren

© Frank Toussaint

Qpinch in een notendop

• Omzet: 
650.000 euro (schatting boekjaar 2016)

• Aantal medewerkers: 7 

• Oprichtingsjaar: 2012

• Investeringen in deze innovatie: 
2,1 miljoen euro
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Innovatie- en investeringskampioen

1/3

Chemie en life sciences staan bijzonder sterk 
als het gaat over onderzoek & ontwikkeling, 
patenten, werkgelegenheid en knowhow. 

Het leeuwendeel van 
onze industriële O&O

De sector tekent in België 
met 3,6 miljard euro voor 
bijna 60 procent van alle 
industriële uitgaven 
voor onderzoek en 
ontwikkeling en is de 
grootste private  
investeerder in O&O.

Hier innoveren is hier  
investeren

Van de vijftien grootste 
chemiebedrijven produceren 
er twaalf in België. Ook de 
tien grootste farmabedrijven 
zijn hier gevestigd. De 
sector is goed voor 
zowat een derde van de 
Belgische export, van de 
toegevoegde waarde en 
van de investeringen in 
onze industrie.

Bijna een kwart van alle 
wetenschappelijke 
onderzoekers in ons land 
werken in chemie en life 
sciences, goed voor meer 
dan 5.500 jobs. Bijna 
de helft daarvan zijn 
vrouwen.

1/4

'05

'14

'15

Zes patenten per week

België staat achtste op de wereldranglijst van aantal 
octrooiaanvragen per inwoner, met 180 aanvragen per miljoen 
inwoners. In 2015 werden liefst 305 octrooien in de chemie en 
life sciences toegekend - dat zijn er zes per week of één op de 
drie van alle Belgische octrooien. Dat was 18 procent meer 
dan in 2014 en 60 procent meer dan in 2005.

60%90.000 150.000
directe jobs indirecte jobs

305  
PATENTEN  
PER JAAR
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D
e Octrooicel van essenscia 
werd opgericht in 2011 met 
de steun van de FOD Econo-
mie. Het is een permanent 
contactpunt waar bedrijven 

uit de sector - vooral kmo’s – terecht 
kunnen met al hun vragen rond de be-
scherming van intellectuele eigendom. 
De Octrooicel analyseert ook databases 
van octrooien, en helpt zo ondernemin-
gen om een specifiek onderwerp gron-
diger te onderzoeken.

‘Via een technologiewacht houden we 
onze bedrijven bovendien op de hoogte 
van de nieuwste trends en ontwikkelin-
gen in gespecialiseerde vakgebieden. 
Dit biedt ondernemingen een waar-
devolle bron van ideeën om nieuwe 
innovaties te ontwikkelen in de chemie 
en life sciences’, zegt Saskia Walraedt, 
Innovation Advisor Vlaanderen bij es-
senscia. 

Ook opleiding is een belangrijk deel van 
de activiteiten van de cel. ‘In 2017 bieden 
we opnieuw drie collectieve sessies 
aan over de wettelijke evoluties en de 
laatste tendensen in de bescherming van 
intellectuele eigendom’, weet Saskia 
Walraedt. ‘Die opleidingen bestaan 
uit interactieve sessies. Bedrijven 
krijgen er advies uit eerste hand van 
experts in intellectuele eigendom en 
getuigenissen van andere bedrijven uit 
de sector.’

‘In onze interactieve sessies krijgen 
bedrijven advies van experts in  
intellectuele eigendom.’

Saskia Walraedt
Innovation Advisor Vlaanderen  
bij essenscia

Eerste hulp bij de bescherming  
van uw innovatie 

Opleidingsthema’s 2017 

• Breng uw octrooien in kaart. Of hoe detecteert 
u sneller nieuwe opportuniteiten via octrooien 
van derden?  

• Hoe maakt u gebruik van uw intellectuele 
eigendom om kapitaal aan te trekken?  

• Technische tools om uw intellectuele eigendom 
te ontwikkelen en te beschermen

De bescherming van intellectuele eigendom is een bijzonder belangrijk onderdeel van het innovatieproces.  
Daarom biedt de Octrooicel van essenscia bedrijven uit de chemie en life sciences opleidingen op maat  
en persoonlijke begeleiding.

© DOC

‘De steun van de Octrooicel van essenscia was 
bijzonder waardevol en heeft ons geholpen om een 
doelgerichte IP-strategie te ontwikkelen.  
De Octrooicel bracht ons ook in contact met een 
ander bedrijf dat voor dezelfde uitdagingen stond als 
onze spin-off’, zegt Audrey Hanard,  
spin-off developer bij Spectralys Biotech. 

Meer weten?  
Surf naar www.essenscia.be/nl/octrooicel

Strategische analyse

Kandidaten voor de Innovation Award 
kregen via de Octrooicel toegang tot 
een team van innovatie-experts van 
essenscia en externe specialisten. 
Het doel? Een strategische analyse 
maken om de bescherming van de 
voorgelegde innovatieprojecten te 
optimaliseren. ‘Onder meer Tuzetka 
(2ZK), een start-up die zich bezighoudt 
met de behandeling van biomassa, 
en Mithra Pharmaceuticals, een 
biofarmaceutische kmo gespecialiseerd 
in vrouwelijke gezondheid, maakten 
hiervan gebruik. Net als Spectralys 
Biotech, een spin-off van de ULB’, 
benadrukt Saskia Walraedt.
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N
a de eerste editie van de 
essenscia Innovation Award 
in 2012 vond juryvoorzit-
ter François Cornélis dat er 
ook een permanente struc-

tuur nodig was om de vele innovaties 
in de Belgische chemie en life sciences 
maximaal te ondersteunen. Samen met 
gelijkgestemde topfiguren uit de indus-
trie, de consultancy en de universiteiten 
zette hij de Innovation Circle op. De 
kring bestaat uit dertien leden met een 
ruime expertise ter zake en kan rekenen 
op de steun van essenscia. Daarnaast 
maakt de Innovation Circle gebruik 
van de deskundige hulp van adviesbe-
drijf Deloitte, de KU Leuven en de UCL  
(Université Catholique de Louvain). 

40 veelbelovende innovaties

De CEO’s en ex-CEO’s in de kring  
treden op als peters van een uitverkoren 
project. ‘Negenmaal per jaar organiseren 
wij een meeting waarop enkele projecten 
worden voorgesteld. In totaal hebben 
we nu al veertig projecten geselecteerd, 
waarvan er nog vierentwintig actief 
begeleid worden en er zes zijn 
doorgegroeid tot zelfstandige entiteiten’, 
vertelt Edith Coune, secretaris- 
generaal van de Innovation Circle. ‘Een 
verkozen project krijgt een peter uit de 
kring, die het project begeleidt, meestal 
één tot twee jaar. Hij stelt zijn ervaring 
en kennis beschikbaar, wijst de weg 
naar interessante contacten, deskundige  
ondersteuning of mogelijke financiering.’
De leden van de Innovation Circle ston-
den ook aan de wieg van het Innovation 
Fund. ‘Toch staat de financiële steun 
vanuit dit investeringsfonds volledig los 
van de praktische hulp van de kring’, 
benadrukt Edith Coune, die als secre-
taris-generaal beide initiatieven coördi-
neert.

Onestopshop 

De Innovation Circle kan al mooie resultaten voorleggen. Het 
Mechelse InOpSys kreeg Luc Sterckx, voorzitter van Febeliec en 
hoogleraar aan de KU Leuven, als peter. ‘InOpSys zuivert afval-
water uit farma- en chemiebedrijven op een flexibele, duurzame 
en kosten-efficiënte manier’, legt Edith Coune uit. ‘Kringlid Luc 
Sterkx bekeek de strategie, het businessmodel en –plan. Deloitte 
gaf financieel advies.’ Het bedrijf krijgt financiering van het Inno-
vation Fund, maar ook van meerdere kapitaalverstrekkers, onder 
meer via kringlid Koenraad Debackere, algemeen beheerder van 
de KU Leuven Research & Development. 

Naast proces- en recyclagetechnologie 
steunt de kring ook materiaalinnova-
ties, zoals de bijzondere coating van het 
Brusselse Monocal. Ook de datamining 
van TrendMiner, dat een soort Google 
voor ondernemingen uit de proces- en 
maakindustrie opzet, was een van de 
uitverkoren projecten van de kring.

Soms komen projecten bij de Innovation 
Circle terecht via de essenscia 
Innovation Award, maar soms gaat het 
ook omgekeerd, of via het Innovation 
Fund. Zo wordt de droom van François 
Cornélis stilaan waar: een onestopshop 
voor innovatie in de chemie en life 
sciences. 

Innovation Circle:  
ondersteuning op topniveau

‘Een peter uit de Innovation Circle 
stelt één tot twee jaar zijn 
kennis en ervaring ter beschikking.’

 
Edith Coune 
Secretaris-generaal Innovation Circle

© Christophe Ketels

In drie jaar tijd kregen veertig innovatieprojecten uit de chemie en life sciences concrete en efficiënte hulp 
van topmensen uit industrie, consultancy en universiteiten, die verenigd zijn in de Innovation Circle.  
Met resultaat.



Dank u!
ACAR’UP | ADVACHEM | BASF | CONWED PLASTICS  
DEQUENNE | DOW CORNING | EASTMAN | EVONIK | FEMMES  
TOUT TERRAIN | FYTEKO | GO2M-CORI | GSK | GUILMIN  
IFLUX | INDAVER | IRE ELIT | IRISTICK | JANSSEN  
PHARMACEUTICA | JSR MICRO | M2WAVE | MITHRA 
PHARMACEUTICALS | NOMACORC | POLLET | QPINCH | REALCO 

RECTICEL  INSULATION | SCK-CEN 
SOPURA | SOUDAL | SPECTRALYS 
BIOTECH | STO | TRENDMINER | 2ZK- 
TUZETKA | UCB | UNIVERCELLS | VALUE 
ASH TECHNOLOGIES | VDV LUBRICANTS 
WERNER & MERTZ BENELUX CONSUMER  
 ZENSOR

where chemistry meets life scienceswww.essenscia.be

Onze wereld staat voor belangrijke uitdagingen 
op het vlak van het gebruik van energie en 
grondstoffen, toegang tot een kwaliteitsvolle 
gezondheidszorg en voedsel- en watervoor-

zieningen voor een groeiende wereldbevolking. Chemie en life 
sciences zijn essentieel voor de duurzame ontwikkeling van onze 
planeet. Het innovatieve onderzoek van onze bedrijven is cruciaal 
voor de ontwikkeling van nieuwe producten, toepassingen en 
diensten die een antwoord bieden op de wereldwijde uitdagingen en 
onze levenskwaliteit verhogen. essenscia dankt alle deelnemers aan 
de Innovation Award voor de vele Belgische topinnovaties die hoop 
en comfort bieden aan mensen wereldwijd.


