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De weg naar een duurzame, welvarende economie en samenleving 
loopt onvermijdelijk via cleantech. Deze term houdt veel meer in 
dan enkel schone, duurzame, ‘groene’ technologie. Hij omvat een 
brede waaier aan producten, diensten en processen die allemaal 
hun steentje bijdragen aan het verkleinen van de ecologische 
voetafdruk en de klimaatimpact van de mens.

Cleantech focust behalve op milieu- en klimaatvoordelen ook 
op economische meerwaarde. Dat verklaart meteen waarom 
alle sectoren van ons Vlaamse economische weefsel baat 
hebben bij het implementeren van cleantech in hun aanbod en  
bedrijfsvoering: het is een win-win voor de hele samenleving. 

Het is de missie van Cleantech Flanders om de verschillende 
stakeholders in de Vlaamse cleantech-community onderling te 
verbinden en in contact te brengen met diverse partijen in het 
ecosysteem.

Bekijk het Cleantech Rapport 2021 online!

cleantechrapport2021.cleantechflanders.com/nl

http://www.cleantechflanders.com
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TRENDS EN EVOLUTIE VAN CLEANTECH IN VLAANDEREN

CLEANTECH IN DE BOUW EN BEBOUWDE OMGEVING

GREEN DEALS: HERSTELPLANNEN VOOR DE SAMENLEVING

Steeds meer bedrijven en organisaties spelen in op 
de vraag naar duurzaamheid. Om hun innovatieve 
cleantech-oplossingen meer bekendheid te geven, 
organiseert Cleantech Flanders de Cleantech Hero 
Award. Vier keer per jaar zal voor 4 cleantechdomeinen 
een organisatie die innovatieve cleantech-oplossingen 
ontwikkelt en vermarkt, beloond worden met het 
prestigieuze Cleantech Hero-label. 

Bekijk onze 
Cleantech Heroes

Net zoals het coronavaccin een duurzame oplossing is voor de 
coronapandemie, is de Green Deal een injectie om de samenleving 
duurzaam te helpen herstellen van de economische terugval. Dit biedt 
kansen voor de industrie, in het bijzonder voor cleantechbedrijven.

De bouwsector is een van de belangrijkste economische spelers 
in Vlaanderen. We belichten het belang van duurzaamheid en  
cleantech in de domeinen energie, water en circulariteit in de doorsnede 
met gebouwen en de bebouwde omgeving.

Uit de terugblik en een onderzoek naar de trends en evoluties in 
cleantech sector blijkt een grote dynamiek. 

Cleantech biedt duidelijk kansen in de markt voor ondernemers en 
investeerders, en voor werknemers en professionals op de arbeidsmarkt. 

De 3 grote universiteitssteden Gent, Antwerpen en Leuven voeren 
de rangschikking aan van innovatieve steden voor de oprichting van 
nieuwe cleantechbedrijven maar Oostende heeft een zeer sterke sprong 
voorwaarts genomen door de activiteiten in de water- en off-shoresector. 

CLEANTECH HERO


