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‘Hoe kunnen we onze bedrijven, onze processen en onze producten 
duurzamer maken?’ Die vraag stond in juni 2022 centraal op de derde 
editie van onze VITO Clean Vision Summit. Het antwoord op de vraag is niet 
eenduidig, maar het staat vast dat technologische innovatie er een cruciaal 
deel van uitmaakt. Technologische (deel)oplossingen zorgen ervoor dat 
economie, industrie en duurzaamheid elkaar niet in de weg staan. In die 
zin is de noodzakelijke transitie naar een duurzame samenleving ook een 
opportuniteit voor het bedrijfsleven.

Technologische innovatie is nodig in zowat elk segment van de 
samenleving en economie om verduurzaming te realiseren. Van energie 
en klimaat over gezondheid en voeding tot ruimtelijke ordening en 
databeheer. In dit nummer van VITO VISION belichten we opnieuw hoe 
we vanuit VITO continu meehelpen aan de ontwikkeling en de realisatie 
van die innovatie. Dat doen we zoals gewoonlijk in nauwe samenwerking 
met andere stakeholders, in Vlaanderen, in België en steeds meer ook in 
Europa en daarbuiten.

Een mooi voorbeeld van onze Europese activiteiten en van een Europees 
project dat we als VITO/EnergyVille zelfs coördineren, is de Smart Cities 
Marketplace. Dat is een matchmakingplatform voor de levendige en almaar 
groeiende smart city-community in Europa. Steden en gemeenten – groot 
en klein – vinden er inspiratie voor ideeën, oplossingen en best practices 
om (verder) te evolueren naar een smart city. Het platform brengt hen niet 
alleen met elkaar in contact maar ook met experts én investeerders. Hoe 
die matchmaking juist verloopt, leest u verderop in dit nummer.

Een ander Europees initiatief waaraan we in deze editie ruim aandacht 
besteden is PARC, het Europees partnerschap voor de risicobeoordeling 
van chemische stoffen, dat midden 2022 van start ging. Ook hierin heeft 
VITO een sturende rol, bovendien zijn we betrokken bij niet minder dan 
drie thema’s van dit ambitieuze programma, dat nog loopt tot 2029. Een 
van die thema’s is humane biomonitoring, waarvoor onze experts meer dan 
twintig jaar ervaring kunnen voorleggen. Met PARC en met HBM4EU (de 
voorloper van PARC op het vlak van humane biomonitoring) breidt VITO 
haar activiteiten ook in dit domein uit van Vlaanderen (met het Vlaams 
humane biomonitoringprogramma) naar Europa. Een ander PARC-thema 
waarbij VITO betrokken is, is databeheer. Ook hier kunnen we bogen 
op veel ervaring. Deze data-expertise gaat overigens veel breder dan 
PARC en is van toepassing in tal van segmenten van onze economie en 
samenleving – denk maar aan onze revolutionaire datakluis-technologie.

Datatech-innovatie is ook technologische innovatie en dit brengt ons 
naadloos bij Flanders Technology & Innovation (FTI), dat in oktober 2022 
boven de doopvont werd gehouden. Met dit ambitieuze initiatief wil 
Vlaams minister-president Jan Jambon focussen op hoe technologische 
innovatie het leven van mensen kan verbeteren, en zo ten dienste kan 
staan van de samenleving. 

Het orgelpunt van het FTI-programma wordt een grote technologiebeurs 
die in het voorjaar van 2024 zal plaatsvinden – naar het voorbeeld van 
de bijzonder succesvolle Flanders Technology-beurs in Gent veertig jaar 
geleden. Ook VITO zet haar schouders mee onder FTI. 
Samen evolueren we naar een duurzame maatschappij.

Veel leesplezier, 

Dirk Fransaer
Gedelegeerd bestuurder VITO

Het festivalterrein van Tomorrowland vormde in juli 
2022 ook het decor van een waar duurzaamheidsevent, 
de Love Tomorrow Conference. De bezoekers kwamen 
er naar ‘headliner’ Yuval Noah Harari luisteren, maar ze 
maakten ook kennis met de innovatieve kracht van de 
Vlaamse start-upcommunity. De zes finalisten van de 
VITO4STARTERS-wedstrijd stelden er immers hun ideeën 
voor van hoe zij met hun business de wereld duurzamer 
willen maken. MyGrid kon de jury, samengesteld uit 
experts van imec, KBC en VITO, het meeste bekoren.

De oprichters van MyGrid kregen uit handen van Vlaams 
minister-president Jan Jambon een cheque ter waarde van 
twintigduizend euro. Het ging echter niet om zomaar cash 
geld, maar wel om ondersteuning van VITO voor hun nog 
prille bedrijf. Dat kan technologisch advies zijn, assistentie 
bij de totstandkoming van een proof-of-concept maar 
evengoed gebruik van labo- of testinfrastructuur en toegang 
tot het VITO-netwerk en haar kanalen, nuttig bijvoorbeeld 
voor zichtbaarheid en promotie. Daarnaast krijgt MyGrid 
de mogelijkheid om te pitchen voor verdere ondersteuning 
vanuit het Clean Vision Invest-fonds, waarmee VITO de 
spin-off- en start-up-community in Vlaanderen versterkt.

‘Ownership’ over de energiehuis-
houding
Het duurzame karakter van MyGrid situeert zich op het vlak 
van energie. De start-up heeft een mobiele thuisbatterij 
ontworpen en ontwikkeld die heel laagdrempelig 
en makkelijk is in gebruik (plug & play). De batterij is 
bedoeld voor mensen die actief willen deelnemen aan de 
energietransitie en ook meer ‘ownership’ wensen over hun 
eigen energiehuishouding. Dat is vandaag zeker nog niet 
voor iedereen weggelegd. Niet iedereen heeft immers 

VITO4STARTERS-winnaar MyGrid brengt 
de energietransitie in huis

zonnepanelen op het dak – of heeft überhaupt een eigen 
dak – en vaste thuisbatterijen zijn nog duur. Met hun batterij 
draagt MyGrid ook bij aan de buffering van het energienet.
Volgens de jury van VITO4STARTERS kon MyGrid van 
alle finalisten het meest complete verhaal vertellen. ‘Er is 
een prototype ontwikkeld, een mooi team samengesteld, 
een road-to-market uitgestippeld én er is ook al aandacht 
besteed aan de look-and-feel van hun product’, aldus het 
juryrapport.

‘We mikken op mensen die actief en rechtstreeks aan 
de energietransitie willen deelnemen, maar die daar 
momenteel niet echt de kans toe krijgen’, zegt Jan 
Wellens, CEO van MyGrid. ‘Wij voorzien voor hen een 
oplossing. Met een mobiele batterij die gewoon via een 
standaard stopcontact kan worden opgeladen, krijg je meer 
controle over je stroomverbruik. Dit kan op verschillende 
manieren. Als je bijvoorbeeld een dynamisch tarief hebt, 
dan kun je opladen als de elektriciteitsprijs laag staat, en 

Meer info
bart.swaelens@vito.be
mygrid.green

Wedstrijd voor start-ups
VITO creëert en lanceert niet alleen eigen spin-offs, 
ze geeft ook graag andere start-ups die rond 
duurzaamheid werken een duwtje in de rug. 
Daarom riep ze de wedstrijd VITO4STARTERS in het 
leven, waarvan de finale vorige zomer plaatsvond 
op de Love Tomorrow Sustainability Conference. 
Daar mochten de zes finalisten, allemaal Vlaamse  
start-ups, hun innovatieve ideeën komen pitchen. De 
winnaar werd beloond met ondersteuning door VITO 
ter waarde van twintigduizend euro.

terug ontladen wanneer de prijs hoog 
staat. Of je kunt ervoor kiezen om 
te ontladen op momenten wanneer 
er een energietekort is en er CO2-
intensieve gascentrales ingeschakeld 
worden. Op deze manier kan je dus ook 
je uitstoot verminderen. De gewenste 
gebruiksmodus kun je gewoon zelf 
instellen en aanpassen via onze app.’
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Bij mijnbouwactiviteiten in Europa ontstaat jaarlijks 
700 miljoen ton afval. Deze ‘tailings’ blijven over na de 
extractie van de ertsen waarop de mijnbouw is gericht. 
Ze hebben voornamelijk een minerale samenstelling 
(gelijkaardig aan steen en zand) en doorgaans worden ze 
gedumpt op stortplaatsen. Dat zijn vaak meren, omdat de 
tailings vaak een poederige structuur hebben waardoor ze 
gemakkelijk vervliegen.

Helaas bevat het mijnafval tal van schadelijke componenten 
voor het milieu en de menselijke gezondheid (zoals zware 
metalen) die via uitloging en uitspoeling in de bodem 
en het grondwater terecht kunnen komen. Maar tailings 
op een milieuvriendelijke manier bergen, bijvoorbeeld 
door ze in te kapselen, is arbeidsintensief en dus duur, en 
vereist toezicht op de lange termijn.

Alternatieve grondstoffen voor 
beton
Dit staat natuurlijk haaks op het idee van circulariteit dat 
de Europese Unie tegenwoordig sterk voorstaat. Daarom 
werd begin 2018 met het Europese NEMO-project 
gestart, dat als doel had circulaire oplossingen te vinden 
voor de tailings. Het project had drie uitgangspunten: 
de winning van achtergebleven metalen, de isolatie 
van schadelijke en gevaarlijke componenten, en de 
upcycling van de minerale fractie tot grondstoffen voor 
bouwmaterialen. Bij het laatste uitgangspunt waren 
ook VITO en ResourceFull betrokken. ResourceFull 
is een KMO gespecialiseerd in de ontwikkeling van 
bouwmaterialen op basis van industriële reststromen. 

de tailings te verwijderen. Is dat laatste niet mogelijk, dan 
kunnen ze ook limieten vastleggen voor de concentratie 
van zulke stoffen.

Een nieuwe parking voor VITO
Als demonstratie binnen het NEMO-project werden drie 
verschillende betonmixen ontwikkeld, bruikbaar voor 
diverse toepassingen. Het ging om stortklaar beton (het 
meest gebruikte beton dat we op de weg vervoerd zien 
worden door de typische betonmixers), prefabbeton 
(in NEMO geproduceerd in de vorm van panelen) en 
betonnen klinkers (voor onder meer voetpaden). Telkens 
werden tailings als cementvervanger gebruikt, zij het 
dat er nog steeds cement in het beton zat. ‘We kunnen 
momenteel tot een derde van de cement vervangen.  
In theorie is een volledige vervanging mogelijk, maar dit 
hangt af van de samenstelling van de tailings.

De eerste toepassing van de deels circulaire betonmix 
werd in september 2022 gerealiseerd op de Balmatt-site 
van VITO in Mol. Er werd een onderdeel van de nieuwe 
parking mee gegoten. Om de kwaliteit op de langere 
termijn te monitoren werden ook enkele blokken gestort 
die straks naderbij en binnenin kunnen worden onderzocht.
VITO onderzocht binnen het NEMO-project ook de 
valorisatie van de tailings tot aggregaten, naast cement de 
belangrijkste grondstof van beton. ‘We gebruiken de fijne, 
poederige componenten van de tailings als alternatief voor 
zand en stenen’, zegt Arne Peys van VITO. Het onderzoek 
gebeurt in een nieuwe pilootinstallatie voor de productie 
van ‘kunstmatige’ aggregaten, die een capaciteit heeft 
van een ton per dag. VITO bekijkt de valorisatie van 
minerale afvalstromen tot bouwgrondstoffen overigens 
breed. ‘We mikken op een ruim scala aan toepassingen, 
van hoogwaardige cementvervangers tot laagwaardige 
fillers.’

Logistieke obstakels
Met de voltooiing van het NEMO-project is aangetoond 
dat een meer circulaire productie van beton, via de 
valorisatie van mineraal mijnafval, mogelijk is. ‘De 
valorisatie voldoet aan de technische en ook aan 
de milieu- en gezondheidsvereisten’, zegt Liesbeth 
Horckmans van VITO. Het is nu aan de industrie. Idealiter 
gaat een mijnbouwbedrijf een samenwerking aan met 
een betonfabrikant. Helaas ligt dit logistiek meestal niet 
zo voor de hand. ‘Veel mijnafval wordt in Noord-Europa 
geproduceerd, en door het grote gewicht is transport over 
grote afstanden niet gauw rendabel.’ Een uitzondering is 
een mijn nabij Dublin, in Ierland, een van de drie case 
studies in het project. In de omgeving van die mijn zijn 
wel veel lokale betonfabrikanten aanwezig.

Een doorgedreven valorisatie van tailings zou de Europese 
mijnbouw een pak duurzamer kunnen maken. Dat kan 
een troef worden, nu Europa op steeds meer vlakken 
onafhankelijker wil worden van de import van grondstoffen, 
voornamelijk uit landen met dubieuze regimes. ‘De vraag 
naar kritische grondstoffen blijft bovendien toenemen’, 
aldus Peys. ‘Nu beschikken we in Europa nog over grote 
reserves. Een duurzamere mijnbouw kan dus bijdragen 
aan de maatschappelijke aanvaarding van de activiteiten 
binnen Europa.’

‘De productie van beton heeft een zeer zware 
klimaatimpact, vooral via de fabricage van cement waarbij 
enorm veel CO2 vrijkomt’, zegt Thomas Lapauw, CTO van 
ResourceFull. ‘Door de betonproductie te verduurzamen 
valt dus een grote klimaatwinst te boeken.’ Momenteel 
worden al reststromen uit de metallurgische industrie, 
zoals staalslakken uit hoogovens, gebruikt als alternatieve 
grondstoffen voor beton. Het potentieel van mijnafval, 
van de minerale fractie dus, is echter vele malen groter. 
‘Maar ook de uitdaging is groter, deels omdat de 
chemische reactiviteit van de tailings beperkt is. Daardoor 
ligt gebruik als cementvervanger niet zomaar voor de 
hand.’ Binnen het NEMO-project ontwikkelden de experts 
van VITO en ResourceFull samen een methode om die 
reactiviteit te verhogen. Ook leerden ze om stoffen die 
de eigenschappen van de betonmix aantasten en die 
schadelijk kunnen zijn voor mens en milieu, zoals pyriet, uit 

Meer info
arne.peys@vito.be
h2020-nemo.eu

Meer info
thomas.lapauw@resourcefull.eu

Upcycling van mijnafval 
tot grondstoffen voor 
beton

Hoewel we het niet meteen met ons continent asso-
ciëren, is er toch nog heel wat mijnbouw in Europa. 
Bij de winning van metalen zoals koper, nikkel en 
zink ontstaan echter grote hoeveelheden mineraal 
afval – zogeheten tailings. Doordat die voornamelijk 
worden gestort, hebben ze een grote milieu-impact. 
In het Horizon 2020-project NEMO, dat eind 2022 
afliep, werden oplossingen onderzocht, ontwikkeld en 
gedemonstreerd. In het projectdeel rond de valorisatie 
van de minerale fractie van mijnafval was ook VITO 
betrokken, dit in nauwe samenwerking met ResourceFull. 
Samen ontwikkelden ze drie verschillende, ‘circulaire’ 
betonmixen.

Het NEMO-project werd ondersteund 
vanuit het Horizon 2020-programma 
van de Europese Unie, en wel onder de 
overeenkomst met nummer 776846.
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Met een flexibel laadplan wordt de slimme 
laadpaal écht intelligent

Bij sommige bedrijven is de stroomvoorziening tradi-
tioneel te klein gedimensioneerd voor een optimale 
laadinfrastructuur; uitbreiden ligt vaak financieel en/of 
technisch moeilijk. Voor anderen loopt de kost van on-
gelimiteerd laden snel op. Slimme sturing kan in beide 
gevallen een oplossing bieden. De huidige slimme stu-
ring van laadpalen beperkt zich tot load balancing. Dat 
kan veel beter, ontdekten experts van VITO/EnergyVil-
le. Zij ontwikkelden software die de sturing van laad-
palen werkelijk intelligent maakt, door zowel de com-
fortbehoeften van medewerkers en bezoekers als het 
financiële plaatje voor het bedrijf in rekening te nemen.

De elektrificatie van het wagenpark is volop bezig, en dus 
is er dringend meer laadinfrastructuur nodig om al die 
elektrische wagens van stroom te voorzien. Bedrijven spelen 
hierin een belangrijke rol, zeker nu de federale overheid 
heeft beslist dat alle bedrijfswagens vanaf 2026 en ook alle 
nieuwe personenwagens vanaf 2029 elektrisch moeten zijn.

De meeste bedrijven zijn echter niet uitgerust om veel wagens 
gelijktijdig te kunnen opladen. ‘Aansluitingen van bedrijven 
op het distributienet zijn historisch te klein gedimensioneerd’, 
zegt Thomas Polfliet van VITO/EnergyVille. ‘Ze zijn berekend 
op het stroomverbruik van vroeger, toen er nog geen 
elektrische auto’s rondreden.’ Daardoor heeft laden nu vaak 
een grote impact op de capaciteit van het bedrijfsnetwerk. 
‘Vandaag wordt de capaciteit nog standaard verdeeld over 
alle aangesloten elektrische wagens die geparkeerd staan 
op de bedrijfsparking. Dat betekent echter dat een wagen 
die na een uurtje alweer moet vertrekken tijdens die periode 
maar evenveel stroom heeft gekregen als een wagen tijdens 
dezelfde periode die echter nog de hele dag de kans krijgt 
om verder op te laden. Dat is niet echt bevorderlijk voor 
de mobiliteit en flexibiliteit van bedrijfsmedewerkers en 
-bezoekers. Het kan voor laadpaalstress zorgen.’

Drive more, pay less
De huidige bedrijfslaadpalen doen meestal niet meer 
dan load balancing (het verdelen van het beschikbare 
vermogen of de capaciteit over de gelijktijdige laadsessies, 
zoals hierboven). Daarmee beschermen ze dus in eerste 
instantie het bedrijfsnetwerk en de installaties – zodat 
de zekeringen er niet uitvliegen. Die laadpalen worden 
vaak ‘slim’ genoemd, maar dat doet onrecht aan wat er in 
werkelijkheid mogelijk is. Niet alleen voor het comfort van 
medewerkers en bezoekers van een bedrijf, maar ook voor 
de bedrijfsfinanciën.

Drive more, pay less. Onder die slogan biedt VITO/
EnergyVille sinds kort een nieuw softwarepakket aan 
voor de aansturing van laadsessies op bedrijventerreinen  
met uitgebreide laadinfrastructuur, hernieuwbare energie-
productie en elektrische opslag. Haar experts ontwikkelden 
een algoritme dat een intelligent laadplan opstelt op maat 
van een organisatie – in de ruimste betekenis: van een 
KMO met laadinfrastructuur tot een publieke parking. Het 
planningsalgoritme houdt rekening met de laadbehoeften 
van medewerkers en bezoekers: hoe laat komen ze 
aan, wanneer vertrekken ze weer, hoeveel kilowattuur 
hebben ze nodig om op hun bestemming te geraken? 
Bedrijven kunnen hierbij ook configureren of bepaalde 
categorieën van gebruikers voorrang krijgen, bijvoorbeeld 
salesmedewerkers, bezoekers of mensen met een bijna lege 
autobatterij.

Maar het algoritme doet nog meer. ‘De slogan van hierboven 
indachtig willen we zo veel mogelijk rijkilometers halen uit 
de capaciteit van het bedrijfsnetwerk’, zegt Jef Verbeeck 
van VITO/EnergyVille. ‘Dit doen we door de laadsessies te 
plannen wanneer er overschotten aan eigen geproduceerde 
stroom zijn (bijvoorbeeld van de zonnepanelen op het dak 
of de windmolen op de bedrijfssite). Maar ook wanneer 
de stroomprijzen, die continu variëren gedurende de 

dag, laag staan.’ Een derde kostendrijver waarmee de 
planning opgemaakt wordt, is de prijsprikkel van het 
piekvermogen, welke op bedrijfsniveau al aanwezig is in het 
distributienettarief voor bedrijven. ‘Deze drie kostendrijvers 
vormen samen de kostencomponent. Op basis van deze 
kostencomponent en de comfortcomponent wordt het 
laadplan geoptimaliseerd naar de laagste kost.’

Het laadplan is ook uiterst dynamisch. ‘Elk kwartier berekent 
het algoritme alles opnieuw en wordt het plan dus geüpdatet’, 
zegt Luc Rynders van VITO/EnergyVille. ‘Zo spelen we 
heel kort op de bal: op het vlak van weersvoorspellingen 
(cruciaal voor de productie van eigen groene stroom), van 
de elektriciteitsmarkten maar ook van de aankomst- en 
vertrektijden van medewerkers en bezoekers, die natuurlijk 
voortdurend kunnen veranderen. Het laadplan kan dus elk 
moment aangepast worden, en daar is ons algoritme op 
voorzien.’

limiet voor het totale laadvermogen kan worden verlaagd 
zonder impact op comfort en bedrijfszekerheid.

De nieuwe software van VITO/EnergyVille wordt reeds  
gebruikt door Phoenix Contact (zie kader), aanbieder van 
elektronica en automatisatiesystemen voor sites en gebou-
wen. Ook anderen zoals energieleveranciers, laadpaalopera-
toren, distributeurs van batterijen en aanbieders van gebouw- 
beheersystemen tonen sterke interesse. Zij bekijken of ze 
de planningssoftware aan de eindklant (bedrijven) kunnen 
aanbieden, meestal in combinatie met hun eigen producten 
en diensten.  VITO/EnergyVille werkt momenteel ook aan 
een interface waarmee de voorkeuren van de beheerders 
van bedrijventerreinen kunnen worden geregistreerd, zoals 
prioritaire gebruikers of een plafond op het piekverbruik van 
de laadsessies. 

Het intelligente laadplan draagt ook bij aan de energie-
transitie in ruimere zin. ‘Nu het bedrijfswagenpark in hoog  
tempo wordt geëlektrificeerd, beschikken we straks over 
een gigantisch potentieel om het landelijke elektriciteits- 
netwerk te gaan bufferen, nu dat steeds meer wordt  
gevoed met stroom uit variabele, zogeheten intermitterende  
bronnen’, aldus Jef Verbeeck. ‘Als bedrijven straks mede 
dankzij onze oplossingen nog met capaciteitsoverschotten 
zitten, kunnen ze die dus gaan aanbieden aan netbeheer-
ders of energieleveranciers.’

Energiemanagementsysteem 
geeft bedrijven ademruimte
Phoenix Contact is wereldwijd marktleider en inno-
vator op het gebied van elektrificatie. ‘We zien dat 
elektrificatie bedrijven kopzorgen bezorgt’, zegt 
Frederik Leempoels, business developer e-mobility 
bij Phoenix Contact. ‘Vaak vormen hun te klein ge-
dimensioneerde aansluitingen op het stroomnet een 
hinderpaal voor de uitbouw van een volwaardige 
laadinfrastructuur.’

Phoenix Contact komt bedrijven al tegemoet door 
hen een energiemanagementsysteem aan te bieden. 
‘Dat garandeert de stabiliteit van hun stroomvoorzie-
ningen, maar het creëert ook ademruimte voor in-
vesteringen, bijvoorbeeld in de elektrificatie van hun 
wagenpark’, aldus Leempoels. Het systeem maakt 
gebruik van de slimme laadtechnologie voor gebou-
wen van VITO/EnergyVille.

Testeiland
Het planningsalgoritme is al een tijdje actief op de site van 
VITO/EnergyVille in Genk. De parking is er voorzien van 
36 laadpalen die voor het grootste deel worden gevoed 
met eigen geproduceerde zonnestroom. Luc Rynders: ‘Bij 
de opvolging van deze laadsessies stellen we vast dat de 
herevaluatie van het laadplan elke vijftien minuten op het 
einde van de dag geen problemen creëert, bijvoorbeeld met 
onvoldoende opgeladen wagens.’ Verder beschikt VITO/
EnergyVille ook over een ‘testeiland’, een klein geïsoleerd en 
afgeschermd gedeelte van het bedrijfsnetwerk. Daar wordt 
het algoritme verder onderzocht, verbeterd en uitgebreid 
met nieuwe features: er wordt bijvoorbeeld nagegaan hoe 
groot de foutenmarges in het laadplan zijn, en hoever de 
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Graanteelten monitoren vanuit de ruimte, 
seizoen per seizoen

In opdracht van het Europees ruimtevaartagentschap 
ESA ontwikkelde VITO een monitoringtool die landbouw- 
activiteiten (teelten van specifieke gewassen maar 
ook maatregelen zoals irrigatie) kan identificeren op 
het niveau van individuele akkers. De WorldCereal-
tool bestrijkt de ganse planeet, en de kaarten die hij 
genereert kunnen elk groeiseizoen worden geüpdatet 
– een primeur.

De remote sensing-experts van VITO werken steeds meer 
op globale schaal. Eind 2021 finaliseerden ze in het kader 
van het ESA-WorldCover-project een nieuwe, globale 
landbedekkingskaart. Het detailniveau en de precisie 
daarvan was ongezien. De WorldCover-kaart was gemaakt 
op basis van beelden van Sentinel 1 en 2, twee satellieten die 
deel uitmaken van het Europese aardobservatieprogramma 
Copernicus.

Landbouwkaart met updates
Eind 2022 scoorde VITO opnieuw een primeur. Ze  ontwik- 
kelde een monitoringtool, WorldCereal genaamd, waarmee 
wereldwijd de teelt van belangrijke voedingsgewassen 
zoals tarwe en maïs kan worden opgevolgd, alsook 
landbouwactiviteiten zoals de irrigatie van akkers. De 
monitoring van deze ‘producten’ gebeurt opnieuw met 
een ongeziene resolutie, tot op het niveau van individuele 
akkers. De WorldCereal-kaarten worden bovendien na elk 
groeiseizoen geüpdatet. En die update gebeurt snel: wanneer 
bijvoorbeeld het seizoen voor tarwe en maïs in West-Europa in 
september afloopt, kan de vernieuwde kaart al in oktober klaar 
zijn. Die updates gebeuren automatisch, op basis van globale 
gewasgroei-kalenders: wanneer een maïs- of tarweseizoen in 
een bepaalde regio eindigt, begint de analyse van dat seizoen. 
In november 2022 presenteerde VITO de finale WorldCereal-
tool tijdens een bijeenkomst in Genève.

Dat de presentatie in Zwitserland plaatsvond, was niet 
toevallig. Genève is immers de thuisbasis van GEOGLAM, 
een samenwerkingsverband rond monitoring van 
landbouwactiviteiten dat de ontwikkeling van WorldCereal 
van nabij heeft opgevolgd. GEOGLAM is ook een potentiële 
toekomstige gebruiker van de tool. De bijeenkomst vormde 
een voorlopig eindpunt van WorldCereal voor VITO, maar 
ook voor de ESA, dat het project financierde.

De software achter de tool is open source, wat erg 
aantrekkelijk is voor de toekomstige gebruiker. ‘Maar aan 
het gebruik zijn wel andere kosten verbonden, zoals voor 
de opslag van data en het huren van servertijd’, zegt Sven 
Gilliams van VITO. Enkele andere kandidaat-gebruikers die 
in Genève kennismaakten met WorldCereal zijn de Voedsel- 
en Landbouworganisatie van de VN (FAO), het Agricultural 
Market Information System (FAO-AMIS), het Europees 
Copernicusprogramma en het World Resource Institute 
(WRI). Wie de operationele eindgebruiker wordt, dat wordt 
wellicht later dit jaar beslist.

Voedselspeculatie tegengaan
Potentiële toepassingen van de WorldCereal-tool gaan heel 
breed. Een organisatie als de FAO-AMIS zou er bijvoorbeeld 
speculatie op voedingsgewassen mee kunnen tegengaan, 
door objectieve gegevens over de beschikbaarheid ervan 
(bijvoorbeeld oogstverwachtingen) tijdig vrij te geven. Ook 
de strijd tegen de klimaatopwarming kan er baat bij hebben. 
De WorldCereal-kaarten kunnen helpen om variaties in de 
broeikasgasuitstoot tussen verschillende landbouwvormen 
en gewastypes te monitoren – iets wat landen kan helpen 
bij de opmaak van hun verplichte ‘CO2-boekhouding’.

Een sterktepunt van VITO dat bijzonder van pas kwam bij de 
ontwikkeling van de WorldCereal-tool, was het identificeren 
en classificeren van gewassen op basis van satellietbeelden. 
De VITO-experts ontwikkelden methoden om bijvoorbeeld 
winter- en zomertarwe te kunnen identificeren, en om het 
onderscheid te kunnen maken met andere graangewassen. 
De algoritmes hiervoor werden de afgelopen jaren uitvoerig 
getest en verbeterd, dit gebeurde binnen verschillende 
ESA- en EU-projecten.  

Uiteraard werd de WorldCereal-tool ook in zijn geheel 
uitgebreid getest voor hij werd opgeleverd. Zeer belangrijk 
hierbij waren tests op grote schaal waarbij er demonstraties 
van de WorldCereal-producten in vijf verschillende landen 
verspreid over drie continenten werden gehouden. De 
selectie van deze demonstratiegebieden gebeurde in 
samenwerking met de gebruikers en op basis van elementen 
zoals landbouwtype, perceelgrootte en gemiddelde 
bewolking. Maar er werd ook gekeken naar het belang 
van de landen voor de globale productie van granen, 
waarbij er ook gebieden werden meegenomen met een 
lagere voedselzekerheid. De geselecteerde landen waren 
Argentinië, Frankrijk, Oekraïne, Spanje en Tanzania. In totaal 
behelsden de demonstraties 1,5 miljoen vierkante kilometer 
aan landbouwgrond. De resultaten van de monitoring 

werden vergeleken met referentiedata die nog niet waren 
gebruikt tijdens de ontwikkeling van de WorldCereal-tool. 
Die vergelijking toonde aan hoe nauwkeurig de monitoring 
verliep.

Voor de vijf landen samen gebeurde het in kaart brengen 
van het totale jaarlijkse areaal aan landbouwgrond met een 
nauwkeurigheid van bijna 90 procent. In Frankrijk en Oekraïne 
was de monitoring van de afzonderlijke producten het meest 
nauwkeurig (meer dan 95 procent), in Spanje en Tanzania lag 
die wat lager. Hier was sprake van overschattingen van de 
omvang van akkers doordat deze soms werden verward met 
natuurlijke vegetatie zoals grasland. 

Hoewel VITO als ontwikkelaar en ESA als projectfinancier 
de tool nu uit handen geven, zijn er mogelijkheden voor 
een vervolgtraject. ‘De gebruiker zal allicht ondersteuning 
nodig hebben bij de exploitatie van de tool’, zegt Gilliams. 
‘Daarvoor zijn wij als ontwikkelaars natuurlijk uitstekend 
geplaatst.’ Daarnaast kan de tool ook nog worden 
verbeterd en verder verfijnd, bijvoorbeeld om nog beter 
en ook meer gewastypes te kunnen identificeren. Ook zulk 
vervolgonderzoek en -ontwikkeling zijn natuurlijk op het lijf 
van VITO geschreven.

Meer info
sven.gilliams@vito.be
vdm.cloud.esa-worldcereal.org
esa-worldcereal.org

Annual Cropland 2021
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Een chemieschattenjacht, vanaf nu op maat 
van alle Vlaamse scholen, bedrijven en 
lokale besturen

In de augmented reality-gameapp ResourCity, ontwik- 
keld door VITO, maak je met je smartphone geen 
jacht op Pokémons, maar op de chemische elementen 
in je omgeving. Zo kun je ontdekken welke stoffen 
en materialen er verscholen zitten op de speelplaats, 
in historische gebouwen of in de buurt van bedrijven, 
vandaag dan wel vroeger. Voor scholen is het een 
handig, interactief leerinstrument, dat VITO hen gratis 
aanbiedt. Maar ook bedrijven en lokale besturen kunnen 
de gameapp gebruiken om hun band met chemie maar 
ook met duurzaamheid en circulariteit in de verf te 
zetten. Zij kunnen zelfs ambassadeur worden van één of 
meer elementen uit de tabel van Mendeljev.

ResourCity werd al in september 2018 gelanceerd. Het 
uitgangspunt van de VITO-ontwikkelaars was om via een 
augmented reality-gameapp mensen, en vooral jongeren 
te laten kennismaken  met een circulaire economie, waarin 
materialen en grondstoffen zo vaak en zo hoogwaardig 
mogelijk worden hergebruikt. De app stuurt spelers op jacht 
naar chemische elementen in hun omgeving, net zoals in de 
nog steeds populaire gameapp waarin je Pokémons moet 
vangen. De te zoeken elementen in augmented reality zijn 
ook in de fysieke realiteit verbonden met de lokale context, 
die van vandaag of van vroeger. Bij een kerk opgetrokken uit 
zandsteen kan bijvoorbeeld het element silicium gevangen 
worden, aangezien het één van de chemische bouwstenen 
is van dit gesteente. En het element zink kan dan weer 
worden gevonden in de buurt van een fabriek die dit metaal 
verwerkt.

De lancering van ResourCity, vijf jaar geleden, was een 
succes. De gameapp werd meteen honderden keren 
gedownload, en uit ervaringen van gebruikers bleek de app 
een aantrekkelijk platform te zijn voor wetenschappelijke 
outreach, specifiek voor kennis en weetjes over chemie en 
duurzaamheid. Bij de early adopters waren enkele steden 
en gemeenten, zoals Antwerpen, Mechelen en Mol, de 
thuisbasis van VITO. Hun (toeristische) diensten gebruikten 
de app om bewoners én bezoekers naar plekken te leiden 
waar ze een leuk en lokaal geïnspireerd chemisch weetje 
konden opdoen.

Personaliseerbare versies
In januari 2023 begon dan een nieuw hoofdstuk in het 
verhaal van ResourCity. Sindsdien biedt VITO leerkrachten 
gratis toegang tot het beheersysteem van de app. Hierdoor 
kunnen zij zelf chemische elementen in augmented reality 
plaatsen, waar ze maar willen. Ook de weetjes achter de 
elementen kunnen leerkrachten desgewenst personaliseren, 
in functie van hun leerplandoelen. ‘We willen ResourCity zo 
verder uitrollen en nóg sterker lokaal verankeren, op maat 
van de doelgroep’, zegt Philip Marynissen van VITO.

Geïnteresseerde leerkrachten kunnen zich aanmelden via 
de website van ResourCity (zie onderaan), waarna ze een 
gratis gebruikslicentie krijgen. Marynissen: ‘ResourCity 
werd ontwikkeld als een handig en vooral interactief 
leerinstrument dat een waardevolle aanvulling is voor 
het huidige aanbod van STEM-middelen en -activiteiten 
in het onderwijs. We zijn immers omringd door chemie 
in materialen, die we continu gebruiken, verbruiken én 
hergebruiken. Via de gameapp leren leerlingen dit ook 
op een slimme manier te doen. Daarmee leggen we ook 
een sterke inhoudelijke link met VITO, waar kennisopbouw 
en -verspreiding over duurzaamheid en circulariteit in het 
DNA zitten.’ In samenwerking met de educatie-experts van 
GoodPlanet stelde VITO overigens een ResourCity-lespakket 
samen. Dat is nuttig in lessen chemie, aardrijkskunde en 
natuurwetenschappen maar het bevat ook uitstapjes naar 
economie, geschiedenis en muziek.

Leerkrachten die aan de slag willen met de gameapp 
kunnen dus kiezen waar hun leerlingen moeten gaan 
zoeken naar chemische elementen: in de schoolomgeving 
maar evengoed erbuiten; tijdens de lestijden (bijvoorbeeld 

tijdens een originele les buiten) of als huiswerk dat al 
wandelend gemaakt kan worden. Leerkrachten kunnen via 
het beheersysteem van de app de weetjes bewerken die 
verschijnen als een leerling een nieuw element gevangen 
heeft, of wanneer die een badge heeft vrijgespeeld door in 
de labofunctie van de app een molecule op de juiste manier 
te bouwen. Zo kunnen ze de app naar eigen goeddunken 
inrichten. VITO heeft al standaardinhoud voorzien, met 
chemische weetjes uit haar eigen koker, zodat leerkrachten 
ook snel met een meer gestandaardiseerde versie aan de 
slag kunnen.

Ambassadeur van een element
In de wereld van ResourCity waren initieel vijftien 
verschillende elementen te vangen. Wetende dat de tabel 
van Mendeljev er 118 telt, is er dus nog heel wat ruimte voor 
uitbreiding. En voor die uitbreiding rekent VITO mee op 
lokale besturen en bedrijven. Zij kunnen immers sponsor en 
ambassadeur van een nieuw chemisch element naar keuze 
worden. Op die manier kunnen ze hun speciale band met 
het element in de verf zetten, niet alleen bij scholen in hun 
eigen buurt, maar in gans Vlaanderen en binnenkort ook in 
heel België en zelfs daarbuiten.

Verschillende steden en gemeenten gingen al aan de slag 
met de app om op hun grondgebied een eigen chemische 
schattenjacht in augmented reality uit te stippelen. Zo 
gaven ze leerlingen maar ook toeristen via ResourCity 
inzicht in hun unieke duurzaamheidsprojecten. Tijdens de 
coronapandemie, toen heel wat mensen de geneugten van 
het wandelen (her)ontdekten, grepen Leuven en Herentals 
alvast die kans. Wie in Leuven op wandel gaat, beschikt 
trouwens best over goede benen, met een schattenjacht 
van liefst twaalf kilometer lang met tientallen te vangen 
chemische elementen langs de route.

Maar de allernieuwste uitbreiding van ResourCity is dat 
bedrijven zichzelf met de app op een originele manier in 
de kijker kunnen zetten – bij klanten, personeel, nieuwe 
medewerkers of buurtbewoners, maar evengoed bij jongeren 
tijdens schoolbezoeken. ‘De meeste bedrijven, zeker in de 
industrie, hebben een specifieke band met materialen en 
chemie’, vertelt Marynissen. ‘Die band met één of meerdere 
specifieke chemische elementen kunnen ze nu op een 
laagdrempelige, speelse manier tonen door er ambassadeur 
van te worden.’ Verschillende Vlaamse bedrijven toonden al 
interesse om zo hun circulaire strategieën zoals hergebruik 
en recyclage spelenderwijs door omwonenden en leerlingen 
te laten ontdekken.

Aan een bedrijfslicentie, nodig om ResourCity te kunnen 
personaliseren, zijn beperkte kosten verbonden. Deze 
inkomsten gebruikt VITO om de app continu te blijven 
verbeteren, uit te breiden en te verspreiden over de wereld. 
Samen met de licentie krijgen bedrijven ook een uitgebreide 
communicatiekit en technische ondersteuning. En ze kunnen 
zich bovendien optioneel op de kaart zetten als ResourCity-
ambassadeur door één of meerdere chemische elementen 
exclusief te claimen en toe laten voegen aan de bestaande 
set van vangbare elementen in de app. De sponsorende 
bedrijven krijgen ook tijdelijk extra zichtbaarheid. ‘Een 
installateur van windmolens kan bijvoorbeeld het element 
neodymium claimen, dat cruciaal is in de elektromagneten 
van windturbines’, aldus Marynissen. Opnieuw op de website 
van ResourCity is meer info te vinden over de voorwaarden 
van het ambassadeurschap. 

Intussen koestert VITO met ResourCity ook internationale 
ambities. Er kwam in het verleden al interesse uit Taiwan, 
Denemarken en Frankrijk. Er staan momenteel vertalingen 
naar het Engels en het Frans op stapel die met steun 
uit het Fonds Ernest Solvay, beheerd door de Koning 
Boudewijnstichting, gerealiseerd zullen worden. De 
ontdekking van chemische elementen in een duurzame 
circulaire economie kent geen grenzen!

Meer info
philip.marynissen@vito.be
resourcity@vito.be
resourcity.vito.be
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ervaringen maar ook stakeholders zo veel mogelijk samen 
te brengen in een levendige community’, zegt Tatiana 
Pasquel Garcia van VITO/EnergyVille. ‘Daarmee wilde de 
Commissie de brede werking rond smart cities op Europees 
niveau stroomlijnen.’

De database met smart city-oplossingen van SCIS werd 
gefuseerd met de eerder op een community gebaseerde 
Marketplace van het EIP-SCC (die vooral stakeholders 
samenbracht), wat de ambitie van de Commissie illustreert. 
De nieuwe Smart Cities Marketplace werd opgezet door 
een consortium onder leiding van VITO/EnergyVille.

Explore, Shape en Deal
Het nieuwe initiatief is goed uit de startblokken geschoten 
en werd ondertussen ook verlengd en uitgebreid. Het 
aantal smart city-projecten dat ‘investeringsklaar’ is, zit 
al ruim boven de honderd, goed voor meer dan een half 
miljard euro aan investeringsmiddelen — toegegeven, daar 
zitten ook projecten bij die al dateren van vóór de fusie in 
2019.

Voor een project klaar is voor een investering, heeft het 
binnen de Smart Cities Marketplace een lange weg achter 
de rug. Die voert langs drie verschillende projectfases: 
Explore, Shape en Deal. In de eerste fase draait alles 
rond inspiratie. Wat houdt dat juist in, een smart city? Dit 
soort vragen wordt hier beantwoord. Voortbouwend op 
onder meer de SCIS-database vinden stakeholders – dat 
kunnen lokale besturen zijn maar evengoed bedrijven, 
investeerders of onderzoekers – een ideeënmarkt waar ze 
inspiratie kunnen opdoen. ‘Daarbij kunnen ze niet alleen 
leren uit succesverhalen, maar ook uit fouten’, zegt Birgit 
Vandevelde van VITO/EnergyVille. ‘We willen vermijden 

dat dezelfde fouten opnieuw worden gemaakt, maar ook 
dat stakeholders proberen opnieuw het wiel uit te vinden. 
Daarom voeden we de Explore-fase ook met feedback 
uit projecten die eerder deze fase zijn gepasseerd.’ Deze 
informatie wordt nu al behapbaar gepresenteerd in onder 
meer de Solution Booklets, en ze zal ook worden verwerkt 
in een heuse wiki.

In de Shape-fase wordt de haalbaarheid van projecten 
onderzocht, en vooral versterkt. ‘Dit gebeurt in nauwe 
samenwerking met experts uit het brede netwerk dat 
we onderhouden’, zegt Pasquel Garcia. ‘We brengen 
experts samen in sterk door resultaat gedreven focus- en 
discussiegroepen, die werken rond onderwerpen die 
aangebracht worden door de stakeholders zelf. Dat moet 
leiden tot meer concrete resultaten waarmee we dan aan 
de slag kunnen.’ 

De nadruk ligt in deze fase nu heel sterk op een aanpak 
op maat van projecten en de stakeholders. Pasquel Garcia: 
‘Aanvankelijk bleef de assistentie veeleer beperkt tot het 
geven van feedback, bijvoorbeeld door het wijzen op 
werkpunten. Nu zitten onze experts echt samen in een een-
op-een-benadering met de steden om te kijken hoe een 
projectvoorstel kan worden verbeterd.’ Het toont aan dat 
ook de Smart Cities Marketplace verder evolueert.

Focus op kleine en middelgrote 
steden
De Smart Cities Marketplace bevindt zich nu zelf in een 
tweede fase. Aanvankelijk liep het initiatief tot 2022, 
maar het werd verlengd tot 2026. In deze tweede fase 
zal er onder meer sterker worden gefocust op kleine en 
middelgrote steden en gemeenten, met bewonersaantallen 
tot pakweg honderdduizend. Vandevelde: ‘Deze steden 
vallen momenteel soms nog wat uit de boot, in de 
projectvoorstellen zijn ze sterk ondervertegenwoordigd. 
Nochtans leeft de meerderheid van de Europeanen in 
kleine en middelgrote steden.’ Deze steden zullen actief 
worden benaderd.

Ook de verantwoordelijke project officer bij de Europese 
Commissie, Georg Houben, benadrukt die focus op 
kleine en middelgrote steden. ‘Het is belangrijk dat de 
Smart Cities Marketplace zijn werk voortzet met een 
specifieke focus hierop, steden die dus niet over de nodige 
capaciteit of kennis lijken te beschikken om een duurzaam 
stadsontwikkelingsplan op de lange termijn te ontwerpen 

Een Europees matchmakingplatform voor 
smart cities

Binnen de Smart Cities Marketplace worden ideeën, 
oplossingen en best practices uitgewisseld en verspreid 
over de brede Europese smart city-community. Via 
de Explore-, Shape- en Deal-fases worden project- 
voorstellen geboren, kunnen ze rijpen en worden ze 
volwassen. Zodat ze op het einde van de rit kunnen 
worden gekoppeld aan een passende investeerder. Het 
Europees initiatief, dat door VITO wordt gecoördineerd, 
probeert zo veel mogelijk steden en gemeenten mee 
in het bad te trekken, ook kleinere. ‘We focussen nu 
vooral ook op kleine en middelgrote steden, want die 
zijn voorlopig nog ondervertegenwoordigd.’

De Smart Cities Marketplace ontstond in 2019 na de 
samenvoeging van twee bestaande smart city-initiatieven 
van de Europese Commissie: het Smart Cities Information 
System (SCIS) en de Marketplace of the European Innovation 
Partnership on Smart Cities and Communities (EIP-SCC). 
‘Het doel van de Commissie was om ideeën, kennis en 

© Fluvius

Smart Cities 
Marketplace

Meer info
birgit.vandevelde@energyville.be
Twitter: @EUSmartCities

en uit te voeren. Samenwerkingen met andere initiatieven 
op EU-niveau zoals de Burgemeestersconvenant, CIVITAS, 
Living-in.eu en de Horizon Europe Mission on Climate-
Neutral and Smart Cities zullen daarbij helpen.’

Eens een project de Shape-fase is doorgekomen, is 
het matuur genoeg om te worden gekoppeld aan een 
investeerder. Deze matchmaking gebeurt in de Deal-
fase. Aan de Smart Cities Marketplace zijn momenteel 
een kleine twintig investeerders verbonden, grotendeels 
private partijen. ‘Het zijn investeerders die zich sterk 
engageren binnen ons netwerk, en die dus echt op zoek 
zijn naar een geslaagde match’, aldus Pasquel Garcia. 
De meeste investeren bovendien in specifieke domeinen 
(bijvoorbeeld energie of mobiliteit) en in de Deal-fase 
wordt daarmee rekening gehouden. Ook helpen de experts 
van de Smart Cities Marketplace de investeringsbehoefte 
te concretiseren, bijvoorbeeld door de omvang van de 
benodigde financiering scherp af te lijnen.

Ondertussen wordt geprobeerd steeds meer steden 
of andere stakeholders te bereiken en warm te maken 
voor het smart city-verhaal. Het forum dat de Smart 
Cities Marketplace jaarlijks organiseert, is daar een mooi 
voorbeeld van. Bestaande smart city-projecten en de kennis 
die daaruit voortkomt worden er toegelicht, en er zijn ook 
experts aanwezig om mee vorm te geven aan ideeën. 
Verder wordt tijdens het forum ook tijd gemaakt voor 
doeltreffende Deal-meetings met de investeerders van het 
netwerk. ‘Daarnaast tekenen we present op internationale 
events, zoals op het Smart City Expo World Congress, dat 
in november 2022 plaatsvond in Barcelona. En we houden 
de community voortdurend op de hoogte van de laatste 
ontwikkelingen via onze twitter- en linkedinaccount’, aldus 
Vandevelde.

©2021 Graphic recording by Agata Smok for DG ENER Smart Cities Marketplace
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Over plasticafval, of het nu om grote stukken zwerfvuil 
gaat dan wel microscopisch kleine partikels, heerst een 
brede consensus: het hoort niet thuis in de natuur, in 
onze leefomgeving of in onze voeding. De strijd tegen de 
plasticvervuiling begint echter bij adequate monitoring. 
Op het vlak van de detectie en karakterisering van 
micro- en nanoplastics loopt VITO voorop. ‘Voor de 
monitoring van de allerkleinste plasticdeeltjes willen 
we de komende jaren uitgroeien tot een internationale 
referentie.’

Eén van de analysemethodes die een sterke 
ontwikkeling kende de laatste jaren, is een speciaal 
type massaspectrometrie die ICP-MS wordt genoemd. 
Daarmee kan het gehalte aan opgeloste chemische 
elementen (deeltjes) in vloeibare samples worden bepaald, 
en dit tot zeer lage concentraties. De sprong vooruit in 
ICP-MS kwam er dankzij snellere uitleesmogelijkheden 
en een betere verwerking van meetdata. ‘Deze methode 
detecteert daardoor nu sneller dan één signaal per honderd 
microseconden, of een tienduizendste van een seconde’, 
zegt Kristof Tirez van VITO. ‘Dat is dus goed voor een 
duizendtal deeltjesidentificaties per minuut, en precies dat 
heb je nodig om alle kleine deeltjes in vloeibare monsters 
te kunnen detecteren.’

Meer argwaan voor plastic deeltjes
Met dit specifieke gebruik van ICP-MS, single-particle ICP-
MS genaamd, ging een heel nieuw analytisch veld open, 
zeker nadat VITO een samenwerking had opgezet met 
het atomic & mass spectrometry-team van de UGent en 
vervolgens de grootte van ijzeroxide-nanodeeltjes (deeltjes 
kleiner dan honderd nanometer, ofwel honderd miljoensten 
van een millimeter), succesvol kon karakteriseren. Deze 
metallische nanodeeltjes werden gesynthetiseerd via 
het gasdiffusie-elektrokristallisatieproces (GDEx), een 
gepatenteerde technologie van VITO. De analytische 
inzichten die werden bekomen bij de groottebepaling van 
metallische nanodeeltjes via single-particle ICP-MS zorgde 

Monitoring van micro- en nanoplastics

er vervolgens voor dat het team er als eerste in slaagde om 
hiermee ook de grootte van plasticdeeltjes te bepalen, en 
dit op micrometerschaal. In 2019 publiceerden ze hierover 
een eerste proof-of-conceptpaper, die toen de nodige 
media-aandacht kreeg gezien micro- en nanoplastics de 
laatste jaren steeds meer in het maatschappelijke vizier zijn 
beland. Plasticdeeltjes worden immers met steeds meer 
argwaan bekeken vanuit de maatschappij.

‘Plasticafval wordt steeds vaker aangetroffen daar waar 
het niet hoort te zijn’, zegt Milica Velimirovic van VITO. 
Dat we de plasticvervuiling van de natuur, van onze 
leefomgeving, maar ook van de voedselketen moeten 
tegengaan, daarover bestaat dan ook een brede 
consensus. ‘We denken hier bijvoorbeeld aan een ban op 
plastic microkorrels in verzorgingsproducten. Maar over de 
milieu- en gezondheidsrisico’s van plastics, en dan vooral 
van kleinere plasticdeeltjes zoals micro- en nanoplastics, 
is nog niet zo veel geweten.’ Dat komt doordat het 
onderzoek daarnaar eigenlijk nog in de kinderschoenen 
staat, iets wat in 2022 nog werd benadrukt in een rapport 
van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Die schreef 
onder meer dat er nood is aan betrouwbare methoden 
voor de karakterisering en de kwantificering van de 
gezondheidsrisico’s gelinkt aan micro- en nanoplastics. 
Maar eerst en vooral is een adequate monitoring van 
plasticdeeltjes in de leefomgeving en elders vereist. De 
WHO vermeldt hieromtrent de behoefte aan standaard 
analysemethoden. ‘En daar komen wij met het analyselabo 
van VITO in het verhaal, met onze rol als Vlaams 
referentielaboratorium voor milieuanalyses en -metingen.’

Plasticdeeltjes worden vandaag al wel gemonitord, maar 
dit beperkt zich tot deeltjes groter dan pakweg tien 
micrometer. ‘Wij focussen op deeltjes met een omvang 
onder die grens’, zegt Velimirovic. ‘Dit zijn in het bijzonder 
plasticdeeltjes in het laag-micrometergebied (< 10 µm) 
en nanoplastics (< 1 µm).’ De chemische analytica kwam 
via een prestigieuze Marie Curie-onderzoeksbeurs bij 
VITO terecht. Vanuit haar expertise rond detectie en 
karakterisering van nanodeeltjes neemt ze sinds 2022 de 

taak op zich om specifiek hierrond een nieuw analytisch 
platform uit te bouwen. Het labo voor gespecialiseerde 
organische en anorganische analyse kan terugvallen op 
een uniek, uitgebreid en complementair instrumentarium 
voor zowel de detectie als de scheiding van deze kleine 
deeltjes.

De vervuilingsbronnen van micro- en nanoplastics zijn 
legio. Ze kunnen vrijkomen uit plasticafval (bijvoorbeeld 
zwerfvuil) dat onder invloed van de uv-straling van de zon 
degradeert, ze kunnen loskomen uit textiel wanneer dat 
gewassen wordt, uit verfstoffen wanneer die reageren 
met de omgeving … Bovendien is het zo dat kleinere 
plasticdeeltjes in veel hogere aantallen voorkomen in 
de omgeving dan grotere. Ook dat staat te lezen in het 
eerder aangehaalde WHO-rapport. Uit analyses van 
drinkwaterstalen bleek immers dat de concentratie van 
partikels van enkele micrometer groot (in aantal per liter) 
ettelijke grootteordes hoger ligt dan bij plasticdeeltjes 
van enkele honderden micrometer groot. ‘En het valt 
te verwachten dat die trend zich doorzet als we verder 
opschuiven naar het nanoniveau, naar nog kleinere 
deeltjes’, waarschuwt Tirez.

Meer info
milica.velimirovic@vito.be
ms4plastics.vito.be
ce4plastics.vito.be

Door de toenemende publieke bezorgdheid rond 
plasticvervuiling zullen overheden straks wellicht ook 
de verspreiding van kleinere microplastics (deeltjes 
kleiner dan tien micrometer) willen gaan monitoren. De 
eerste Europese en internationale standaardmethoden 
voor de monitoring van microplastics in water worden 
verwacht in 2024’, zegt Tirez. ‘De monitoring van 
nanoplastics zit nog in een vroegere onderzoeks- en 
ontwikkelingsfase. De voortgezette samenwerking met 
onze collega’s van de UGent dient om een dieper inzicht 
te verwerven in de analytische en instrumentele processen. 
Standaardmethoden voor de bepaling van nanoplastics 
worden hierdoor pas ten vroegste tegen het einde van het 
decennium verwacht.’ 

De strijd tegen de plasticvervuiling begint bij 
kennisvergaring, want meten is weten. Van daaruit kan 
dan worden bekeken hoe ook de verspreiding van micro- 
en nanoplastics in milieus en producten waarin ze niet 
thuishoren, zo veel mogelijk kan worden ingeperkt. 

Maar we moeten ook op een andere manier met plastic 
leren omgaan, hoe we het produceren en gebruiken. 
‘Plastics zijn als materiaal essentieel, daar kunnen we niet 
omheen. Maar we moeten ons wel veel meer bewust 
worden van de impact die ze kunnen hebben op milieu 
en gezondheid’, zegt Marzio Monagheddu van VITO. 
‘Gelukkig zien we dat de betrokken sectoren en industriële 
organisaties hiermee bezig zijn. Hoewel ze natuurlijk in de 
eerste plaats rekening houden met de huidige regelgeving, 
kijken ze ook al jaren vooruit. En dit doen we eveneens bij 
VITO, want met onze unieke analysetechnologie werken 
ook wij heel toekomstgericht.’

Size matters
Wetenschappers vrezen bovendien dat bij kleinere deeltjes 
ook de gezondheidsrisico’s groter zijn. Velimirovic: ‘Voor 
metallische nanodeeltjes is al bekend dat ze een groter 
werkzaam effect hebben.’ Kleinere deeltjes kunnen ook 
gemakkelijker doordringen in ons lichaam. Na inademing 
zullen de kleinste deeltjes het verst geraken, eventueel zelfs 
tot in de bloedbaan. Size matters dus, en dat is zeker zo 
bij de milieu- en gezondheidseffecten van plasticdeeltjes. 
Maar ook de blootstellingsroute kan een belangrijke 
rol spelen. ‘Het effect van micro- en nanoplastics wordt 
ook beïnvloed door de manier waarop ze in ons lichaam 
belanden. Ook hiernaar doen we bij VITO onderzoek.’ Dit 
gebeurt via specifieke onderzoekprojecten. In MS4Plastics 
wordt bijvoorbeeld naar plasticdeeltjes gespeurd in vis en 
zeevruchten. In een ander project, CE4Plastics genaamd, 
wordt ingezoomd op nanoplastics die vrijkomen uit plastic 
flessen.

 VITO VISION  / 15 14 / VITO VISION



Duurzamer waterbeheer dankzij een stroom 
aan data

VITO en water-link gaan met 
sensoren van meten naar weten 
naar voorspellen 
‘Dankzij de data die we capteren met het sensornetwerk 
dat water-link en VITO uitrolden op het Albertkanaal en de 
Antwerpse kanaaldokken, stemmen we met alle betrokken 
partijen het beheer van onze waterlopen nauw op elkaar af.’ 

‘We zien welke impact onze beslissingen bij elkaar 
hebben, en ondersteunen beleid en maatregelen met 
feitelijke inzichten. Ook proactief.’ Voor Sven Kempeneers, 
Procestechnoloog bij water-link, is dat een belangrijke stap 
in wat startte als monitoringroject met VITO. ‘Tenslotte is 
het water één systeem waarmee we met z’n allen moeten 
werken. Op de meest duurzame manier.’

Blue Deal in de praktijk
In december 2020 is de samenwerking ingezet. In juni 2021 
liepen de eerste data al binnen vanop de 45 meetpunten, 
die met CTD-sensoren (Conductivity – Temperature – Depth) 
zijn uitgerust. Dat gebeurde met Europese steun vanuit het 
H2020-project AquaSPICE.

‘Dat is heel snel gegaan voor zo’n groot traject,’ zegt Nele 
Desmet, VITO-onderzoeker, ‘omdat dit type sensoren prima 
geschikt is voor de beoogde metingen. Maar ook omdat 
water-link het terrein uitstekend kent, en we zelf konden 
bouwen op ervaring in gelijkaardige projecten.’

De reden voor de samenwerking tussen VITO en water-link: 
nood aan continue monitoring en systematisch inzicht in de 
kwaliteit en kwantiteit van het water in het Albertkanaal, de 
ruwwaterbron voor de waterproductie door water-link. In het 
licht van klimaatverandering en de Vlaamse Blue Deal, die 
net vraagt om slimmer beheer van water vanuit technologie 
en samenwerking, is de urgentie duidelijk.

Nat en droog
‘Alles stond klaar midden 2021,’ zegt Kempeneers, ‘als 
voorbereiding op een droogteperiode. En toen kwamen 
er enorm natte maanden aan. Maar al snel bleek dat het 
systeem in die omstandigheden ook als een huis stond. We 
konden in het kanaal water dat uit een overstroming kwam 
en mogelijk verontreinigd was, nauwgezet volgen. Live. En 
snel de juiste actie ondernemen.’

‘Mensen zien gewoon kanaalwater dat stroomt, wij zien in 
onze dashboards waar zich eventueel vervuiling voordoet, van 
waar die komt, hoe die zich verplaatst, hoe het zoutgehalte 
verandert. En vooral: wat de impact is van maatregelen 
die ook door andere spelers bijvoorbeeld tijdens droogte 
worden genomen, zoals water terugpompen.’

Kwaliteit en waterpeil
In periodes van aangehouden droogte zoals we die de 
laatste jaren kennen, moeten belangen op elkaar afgestemd. 
‘Om de scheepvaart te garanderen, wordt soms brakwater 
aan het einde van het Albertkanaal teruggepompt vanuit 
de richting van de havendokken. Dat water heeft een hoger 
zoutgehalte, en bevat mogelijk vervuiling. We moeten 
altijd verhinderen dat dit onze productie beïnvloedt,’ legt 
Kempeneers uit. ‘Nu kunnen we dankzij de sensoren de 
kwaliteit continu monitoren. 24/7 in real-time.’

‘Dankzij de sensoren hebben we ook een globaal overzicht 
van de waterstand’, vult Desmet aan. ‘Die kwantitatieve 
peiling is belangrijk voor de scheepvaart. Want het peil 
is niet overal altijd hetzelfde. Dankzij ons hele overzicht 
zien we nu waar hoeveel water zit en hoe de hele loop op 
niveau gehouden kan worden, en vanwaar de toevoer kan 
komen. Cruciale info voor De Vlaamse Waterweg, die het 
peil beheert.’

‘Maar al die technologie sluit mensen niet uit, hoor,’ legt 
Desmet uit. ‘Stalen nemen ter plekke blijft belangrijk, 
omdat je sensoren nu eenmaal niet op alle parameters kunt 
instellen. Alleen kun je nu gerichter stalen nemen.’ Daarbij 
staan de water-link teams nu ook in voor het onderhoud van 
de sensoren zodat de data netjes blijven binnenkomen. ‘Ja,’ 
zegt Kempeneers, ‘dikke pluim voor de mensen ter plekke 
die de switch mee hebben gemaakt.’

Efficiënter, veiliger, zorgzamer
‘In die continue stroom van data zie je dat door onze 
samenwerking de dashboarding steeds relevanter wordt,’ 
zegt Desmet. ‘Je past visualisaties aan, gaat anders om met 
gegevens, genereert nieuwe inzichten. En zo kom je uit op 
een systeem waarop je operationele beslissingen voor alle 
betrokken partijen kunt baseren.’

Kempeneers: ‘We hebben nu een sterk model, waarmee 
we onze maatregelen veel fijner kunnen afstemmen. Dat 
heeft een grote impact. Vroeger moesten we grotere 
veiligheidsmarges inbouwen, en konden we onze voorraad 
zoet ruwwater niet optimaal benutten. Vandaag werken 
we efficiënter, en zien we snel en juist wanneer we welke 
ingrepen moeten doen. Dat werkt ook kostenbesparend. 
Beter voor het water, en dus voor alle betrokkenen, van 
haven tot scheepvaart, lokale overheid en burger.’

Meer info
nele.desmet@vito.be

Meer info
sven.kempeneers@water-link.be

Van data naar integraal waterbeheer
VITO bouwt nu verder een model uit om voorspellingen te 
maken voor verschillende scenario’s die zich in de toekomst 
kunnen voordoen. Wat gebeurt er straks in droogte, hoeveel 
water moeten we terugpompen, bijvoorbeeld, wanneer? 
Vanwaar? Wat is de mogelijke impact?

‘Feit is dat we ons watersysteem met alle betrokkenen 
samen beheren: de Vlaamse Waterweg, Port of Antwerp-
Bruges, water-link. Met data onderbouwen we ons overleg, 
beleid en onze besluitvorming, en stemmen we onze noden 
op elkaar af. Van de start in midden 2021 met de uitrol van 
het sensornetwerk tot toegepast integraal waterbeheer 
in het jaar erop’ besluit Kempeneers, ‘dat is een enorme 
sprong vooruit.’

Bovenaan dit dashboard staan de sensorlocaties op het Albertkanaal aangeduid vanaf de aansluiting met de havendokken tot aan de watervang van Broechem. Nabij de 
haven van Antwerpen is de geleidbaarheid (zoutgehalte) van het water hoger (paarse kleur). Verder in oostelijke richting op het Albertkanaal is de geleidbaarheid lager 
(groene en blauwe kleur). Onderaan: Grafieken met tijdsreeks van gemeten geleidbaarheid in oktober-november 2022 op de verschillende locaties die weergegeven zijn 
op de kaart.
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VITO is nauw betrokken bij PARC, het ambitieuze 
partnerschap van de Europese Unie dat streeft naar 
een verbetering en harmonisering van chemische 
risicobeoordeling en van methoden en instrumenten 
daarvoor. PARC wordt zowel aangestuurd vanuit de 
Europese Commissie als vanuit de lidstaten. ‘Uiteindelijk 
moet dit leiden tot een win-win waarin best practices 
en data zo veel mogelijk worden gedeeld en waarin 
problemen rond veiligheid van chemische stoffen 
worden opgelost.’

In mei 2022 ging PARC, het Europees partnerschap voor 
de risicobeoordeling van chemische stoffen, officieel van 
start. Het heeft als doel om beoordelingen van de risico’s 
van de tienduizenden chemische stoffen op Europese 
markt efficiënter en proactiever te maken, om te helpen 
bij de uitfasering van schadelijke stoffen en bij het zoeken 
naar veilige alternatieven. Hiervoor worden binnen PARC 
methoden waar nodig aangepast, worden er nieuwe 
ontwikkeld en geïmplementeerd en wordt ook data 
gegenereerd om kennishiaten op te vullen. Ook worden 
data en methoden geharmoniseerd. Door een nauwe 
samenwerking tussen wetenschappers en beleidsmakers 
wordt het onderzoek gestuurd vanuit de noden van beleid 
en regelgeving, en vindt een directe vertaalslag hiernaar 
vanuit de resultaten plaats. Innovatie, impactverhoging 
en het vormen en versterken van Europese kennis- en 
expertisenetwerken zijn belangrijke pijlers.

One substance, one assessment. Dat is een van de 
uitgangspunten van het partnerschap. Beoordelingen van 
risico’s voor de menselijke gezondheid en voor het milieu 
zullen zoveel mogelijk geharmoniseerd worden binnen 
Europa – tussen landen maar bijvoorbeeld ook tussen 
supranationale organen van de EU zoals de agentschappen 

voor milieu en voedselveiligheid. Middels het faciliteren van 
die harmonisering zal PARC bijdragen aan de ondersteuning 
van de Europese strategie voor duurzame chemische 
stoffen, bijvoorbeeld via de REACH-wetgeving. Zo helpt 
het partnerschap ook in het streven naar ‘zero pollution’, 
zoals dit staat omschreven in de Green Deal. 

Hefboom voor nationale 
inspanningen
PARC ligt in het verlengde van HBM4EU, het Europese 
initiatief voor humane biomonitoring dat midden 2022 
afliep en waarin de blootstelling van de Europese bevolking 
aan chemische stoffen werd opgevolgd. Het programma 
van het nieuwe partnerschap gaat echter veel breder, met 
alle aspecten van chemische veiligheid erin aanwezig. ‘Elke 
lidstaat is actief in de monitoring van chemische stoffen en 
de beoordeling van hun risico’s voor mens en milieu’, zegt 
Kirsten Baken van VITO. ‘Een grootschalig programma op 
Europees niveau is dus logisch en kan de deelnemende 
EU-lidstaten (en niet-EU-landen als Groot-Brittannië en 
Zwitserland) daarin bijstaan. Het kan een hefboom zijn voor 
inspanningen op nationaal niveau. En omgekeerd kunnen 
kennis en ervaringen uit individuele landen worden verspreid 
naar andere door ze te integreren en harmoniseren op dat 
Europees niveau.’

Bij PARC zijn een tweehonderdtal partners uit 28 landen 
betrokken. VITO is er daar een van. Maar niet zomaar 
een, want ze zetelt zelfs in het dagelijks bestuur van 
het partnerschap. Experts van VITO werken mee rond 
drie thema’s: humane biomonitoring, inschattingen van 
blootstellingen en gezondheidsrisico’s vanuit een integraal 
perspectief, en databeheer.

Het eerste thema kan als een vervolg worden gezien op 
HBM4EU, zij het dat de biomonitoring verder wordt verfijnd 
en geharmoniseerd. Zo zal er met kortere tijdsperioden 
worden gewerkt waarbinnen bloed- en urinestalen worden 
verzameld, zal er meer aandacht zijn voor identificatie 
van bronnen en blootstellingsroutes en zullen er data 
worden verzameld op zo veel mogelijk locaties in Europa. 
Innovatieve samplingmethoden, waarbij meer mensen 
worden gemonitord en waarbij dit ook vaker gebeurt, 
kunnen hierbij helpen. Een voorbeeld is een snelle vingerprik 
die een bloedafname kan vervangen. ‘Een van de doelen 
binnen dit thema is om blootstelling aan stoffen die mogelijk 
nadelige gezondheidseffecten teweeg kunnen brengen, in 
een zo vroeg mogelijk stadium te identificeren’, zegt Baken. 
‘We zullen op basis van de monitoring, bijvoorbeeld van 
de kennis van de oorsprong van schadelijke stoffen of van 
hun verwachte gezondheidsimpact, ook beleidsadviezen 
kunnen opstellen.’

De prominente rol die VITO speelt binnen het 
biomonitoringsprogramma van PARC is overigens een 
gevolg van de steutelrol die het speelde, en nog altijd 
speelt, in de totstandkoming en de uitbouw van het 

In de cockpit van het Europees programma 
rond chemische risicobeoordeling

binnen de community van de chemische risicobeoordeling 
kan worden gefaciliteerd. Leidend hierbij zijn de zogeheten 
FAIR-principes: gegevens moeten vindbaar zijn, toegankelijk, 
interoperabel (compatibel met elkaar) en herbruikbaar. 
‘Concreet beginnen we met humane biomonitoringsdata. 
Dit doen we in nauwe samenwerking met onder meer de 
Go FAIR Foundation en de universiteit van Birmingham. 
Die laatste heeft heel veel ervaring op het vlak van “FAIRe” 
toxicologische data.’

Ook aan de ontwikkeling van die Europese data-infrastructuur, 
een onderdeel van de Europese onderzoeksinfrastructuur 
EIRENE, werkt VITO mee. Daarbij wordt de ontwikkeling van 
een Belgische, nationale infrastructuur gealigneerd met de 
Europese.

PARC loopt tot 2029 en kan rekenen op een totale 
financiering van 400 miljoen euro. De helft daarvan komt van 
de Europese Commissie, de andere helft komt rechtstreeks 
van de lidstaten. ‘Dit is belangrijk,’ zegt Baken, ‘want 
daarmee krijgen de lidstaten ook inspraak en kunnen ze 
mee de prioriteiten bepalen. Het maakt de werking wel wat 
complexer, maar uiteindelijk krijgen we zo een win-win waarin 
best practices zo veel mogelijk worden gedeeld en waarin 
problemen rond chemische veiligheid worden opgelost.’

De sterke betrokkenheid van VITO in PARC noopt ten 
slotte tot een uitbreiding van haar capaciteit. Het PARC-
team versterkt zich nu met nieuwe onderzoekers en zal in 
de toekomst nog bijkomende doctoraatsonderwerpen 
uitschrijven.

Meer info
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Vlaams humane biomonitoringsprogramma – dit natuurlijk 
in nauwe samenwerking met het Departement Omgeving 
van de Vlaamse overheid. ‘We hebben meer dan twintig 
jaar ervaring in humane biomonitoring’, aldus Baken. ‘Die 
brengen we dus ook mee naar PARC.’

Bij het tweede thema, dat van de integrale blootstellings- 
en risico-inschattingen, staan geen individuele stoffen 
centraal, maar combinaties van stoffen. Binnen dit thema 
worden gezondheidsrisico’s van mengsels bestudeerd, 
want blootstelling gebeurt zelden aan één stof alleen. 
Een intussen welbekend voorbeeld zijn de PFAS-
stoffen, een familie van duizenden aan elkaar verwante 
zogeheten perfluorverbindingen. Blootstelling aan stoffen 
kan ook op verschillende manieren gebeuren. Baken: 
‘Denk aan voeding, huidcontact, inademing … Al deze 
blootstellingsroutes proberen we voor stoffen of groepen 
van stoffen samen te bekijken. Zo komen we tot realistische 
blootstellingsscenario’s.’

In het derde thema waarin VITO betrokken is, en dat ze ook 
mee aanstuurt, draait alles rond data, een goed beheer ervan 
en adequaat beleid errond. ‘Dit is onontgonnen terrein. Ook 
op het vlak van chemische risicobeoordelingen is er nog te 
weinig gebruik (en hergebruik) van reeds bestaande data’, 
zegt Jan Theunis van VITO. ‘Ook zijn nog veel te weinig 
datasets ontsloten.’ Binnen PARC gaat het dus niet alleen 
om de harmonisering van beoordelingen en instrumenten 
daarvoor, maar ook van de onderliggende data. ‘Door een 
gebrek aan harmonisering en ontsluiting blijft een berg 
data onbenut. Ordening en structurering kan hier leiden 
tot betere risicobeoordelingen op Europees niveau. Zowel 
bedrijven als overheden hebben hier nood aan.’

FAIR-principes
Een voorbeeld van zo’n structuur, of eerder een voorsmaakje 
ervan, is een visualisatieoefening die VITO heeft gemaakt. 
Ze ontwikkelde een dashboard waarop voor een grote 
groep aan chemische stoffen de overeenkomstige 
indicatoren gemeten in bloed of urine (‘biomerkers’) staan 
aangegeven, in welke landen die werden gemeten en waar 
de achterliggende data zich bevinden. Het dashboard 
behelst een periode van dertig jaar (1991-2021) en geeft zo 
een eerste indruk waartoe het werk rond data binnen PARC 
kan leiden.

Binnen het partnerschap wordt bekeken hoe een brede 
waaier aan blootstellings-, toxicologische en risicogegevens 
beschikbaar kunnen worden gesteld in een Europese data-
infrastructuur. En hoe uitwisseling en hergebruik van data 

Dit partnerschap heeft financiële steun 
ontvangen van het onderzoeks- en 
innovatieprogramma Horizon Europe 
van de Europese Unie in het kader van 
subsidieovereenkomst nr. 101057014.

hbm.vito.be/eu-hbm-dashboard
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‘Als een medewer-
ker een bezoek plant 
bij een klant, dan is 
het belangrijk dat hij 
weet wat de voorge-
schiedenis is van die 
klant met VITO. Via 
ons systeem kan hij 
die data simpel op-
vragen’

Met haar studies vertaler-tolk en een zwak voor talen, 
kwam Cathérina Elsemans (34) in de sales terecht. 
Begin 2020 startte ze bij VITO als salescoördinator. De 
afgelopen twee jaar werkte ze vooral aan het nieuwe 
CRM-systeem, dat sinds juni 2022 stapsgewijs wordt 
uitgerold. Bij VITO is dat systeem veel ruimer dan 
enkel een klantenrelatiebeheer. ‘We managen er al 
onze contacten mee, zowel commercieel als op het vlak 
van marketing en R&D. Dat past in onze 360-graden-
benadering om zoveel mogelijk relevante gegevens te 
delen en beschikbaar te stellen van onze medewerkers.’
CRM staat voor customer relationship management. 
Wat doet een CRM-systeem precies?

‘Het helpt onze werking te stroomlijnen. Dat gebeurt op 
verschillende manieren. Bijvoorbeeld door dubbel werk 
te vermijden. Als een medewerker een bezoek plant 
bij een klant, dan is het belangrijk dat hij weet wat de 
voorgeschiedenis is van die klant met VITO. Als hij dat 
echter allemaal zelf moet gaan uitzoeken – door gegevens 
te verzamelen, door collega’s te consulteren – dan kost 
dat hem veel tijd. Via ons systeem kan hij die data simpel 
opvragen in een gecentraliseerde database.

Oh ja, wij spreken bij VITO eerder van contact relationship 
management. We beheren met het systeem niet alleen 
onze commerciële klanten maar ook marketing- en R&D-
contacten. Dat past in onze 360-graden-benadering om 
zoveel mogelijk relevante gegevens te delen en beschikbaar 
te stellen van onze medewerkers.’

Het systeem wordt sinds juni 2022 in verschillende fases 
uitgerold. Hoe verloopt die uitrol?
‘Na de zomer van 2022 heb ik nog veel tijd besteed 
aan het opzetten van workshops en trainingen om onze 
medewerkers met het systeem te leren werken. Dat kost dus 
wel wat van hun tijd. Maar we kregen al positieve reacties 
van medewerkers die dankzij het systeem nu ook merkbaar 
tijd winnen in hun dagdagelijkse activiteiten. En het gaat 
niet alleen om tijd. Dankzij het systeem kunnen ook nieuwe 
collega’s zich vlotter inwerken. Of als een collega tijdelijk 
uitvalt, kunnen de andere collega’s gemaakte afspraken 
sneller verder oppikken zodat een goede opvolging met de 
klant verzekerd blijft.  Het is een heel open en transparant 
systeem. Je kunt het een beetje vergelijken met werken in 
de cloud, maar dan op het niveau van de hele organisatie.’

Je doet nog andere dingen naast de coördinatie van het 
CRM-systeem.
‘Nu het systeem is geïmplementeerd blijf ik er de 
functional owner van: het CRM-aanspreekpunt voor de 
organisatie. Maar als salescoördinator ben ik ook met vele 
andere zaken bezig, zoals onze commerciële processen 
analyseren en verbeteren, onze productportfolio beheren 
en aanbevelingen van interne audits opvolgen. Daarnaast 
ben ik betrokken bij andere interne projecten zoals de 
ontwikkeling van de nieuwe VITO-website, de nieuwe 
Channel V (het intranet), de VITO Digital Champions en de 
ambassadeurswerking.’

Je studeerde vertaler-tolk. Om dan in sales terecht te 
komen, dat lijkt niet evident.
‘Ik heb altijd een voorliefde voor talen gehad. Tijdens mijn 
master koos ik als specialisatie voor Engels en Chinees. 
Nadat ik was afgestudeerd ben ik echter snel gestart bij 
de salesafdeling van een logistieke firma in Antwerpen. Na 
een tussenstop bij een industrieel bedrijf in Geel ben ik dan 
begin 2020 begonnen bij VITO. Hoewel het niet meteen in 
lijn ligt met mijn studies, heb ik nog geen spijt gehad van 
mijn keuzes.’

Meer info 
catherina.elsemans@vito.be
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