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VAKBEURZEN

Tour & Taxis maakt zich op voor 5.000 bezoekers

PublicA biedt ambitieus ontmoetingspodi-
um tussen beleidsmakers en uitvoerders

PublicA - de naam vormt een goed ge-
vonden mix tussen ‘res publica’ (let-
terlijk ‘de publieke zaak’, waarvan het 
woord ‘republiek’ is afgeleid) en ‘public 
agent’, een medewerker van de openba-
re administratie - biedt zich aan als een 
krachtige tool voor openbare beslis-
singsnemers om hun uitgaven te optima-
liseren, te rationaliseren en te bundelen. 
Dit event op maat van verkozenen, ver-
tegenwoordigers van de openbare sector 
en diverse administraties alsook van alle 
actoren en dienstverleners die een band 
hebben met de openbare sector (inko-
pers, stedenbouwkundigen, verantwoor-
delijken voor ruimtelijke ontwikkeling, 
de ziekenhuissector, collectieve uitrus-
tingen, human resources, ontwikkelaars 
en specialisten in rekrutering, financie-
ring, enz.) mikt meteen hoog met de 
ambitie om met een aantrekkelijk pro-
gramma van vijftig conferenties en twin-
tig workshops in vier zalen evenals 150 
stands meer dan 5.000 bezoekers aan te 
trekken. Hierbij komen meer dan tien 
werkterreinen (ruimtelijke ordening, ge-
bouwen/openbare werken/wegen, jeugd/
gezondheid/sociale zekerheid, informa-
tica/telecommunicatie, economische 
ontwikkeling, uitgeverij/pers/communi-
catie, instellingen/financiën/dienstverle-
ning, preventie/veiligheid/sport/vrije tijd 
en transport/motorvoertuigen) en hon-
derd sectoren aan bod.

PublicA brengt de overheidsmarkt van 
Belgische openbare instellingen, die 
verantwoordelijk zijn voor de collectieve 
uitgaven en investeringen, rechtstreeks 
in contact met ondernemers zodat een 
vruchtbare kruisbestuiving tussen aan-
bieders en uitvoerders kan opbloeien. 
Deze overheidsmarkt is van onschatbaar 
belang voor bedrijven omdat ze deze 
laatste betrouwbare en duurzame, want 
steeds terugkerende inkomsten door op-
drachten kan garanderen.  

Het evenement kan zich tevens verheu-
gen in een ruime belangstelling van tal 
van ministers en andere zwaargewich-
ten. Zo wordt alvast de aanwezigheid 
aangekondigd van o.m. Theo Francken, 
Pascal Smet, Daniël Termont en Rob Van 
de Velde aan Nederlandstalige en Didier 
Bacquelaine, Willy Borsus, Carlo Di An-

tonio, Céline Fremault, Didier Gosuin,  
Jean-Claude Marcourt, Yvan Mayeur en 
Maxime Prévot aan Franstalige en Oliver 
Paasch aan Duitstalige kant. Met de ge-
deputeerden Marc Tarabella en Philippe 
De Backer is zelfs het Europese niveau 
vertegenwoordigd.

Awards
Op de vip-nacht met galadiner op don-
derdag 2 juni in Tour & Taxis bekronen 
vakjury’s bovendien enkele projecten 
met een award. Zo zetten drie PublicA 
Awards overheidsinstanties en hun part-
ners in evenveel categorieën (de meest 
duurzame overheidsopdracht op maat-
schappelijk en milieuvlak, het technisch 
meest vernieuwende openbare bouw-
werk en het meest ‘ict-connected’ over-
heidsproject) in het zonnetje. De Mat-
exi-prijs lauwert het meest verbindende 
buurtinitiatief, terwijl de publieksprijs 
de voorkeur van de beursbezoekers  in 
elke categorie vertolkt.

PublicA is gratis voor 
administraties.

PublicA vindt telkens plaats van 10 tot 
18 uur. Het evenement is gratis voor ad-
ministraties; medewerkers in de publie-
ke sector mogen gratis binnen mits pre-
registratie, maar betalen wel 10 € aan de 
kassa. Voor de privésector en bedrijven 
bedraagt de inkom 45 € mits preregistra-
tie en 55 € aan de kassa. Tour & Taxis is 
perfect bereikbaar met het openbaar 
vervoer (het Noordstation bevindt zich 
op een kwartiertje wandelafstand, tram-
halte Sainctelette op zeven minuten en 
de metrohaltes Ribaucourt, IJzer en Bel-
gica op respectievelijk tien, 15 en even-
eens 15 minuten; ook de bushaltes Tour 
& Taxis, Steamers, Picard en Simonis 
brengen je vlakbij) of met de wagen 
(gratis parking). Voor meer info kan je 
telefoneren naar 02 894 29 29, mailen 
naar contact@publica-brussels.com of 
een kijkje nemen op http://publica-brus-
sels.com.

EBP organiseert op donderdag 
2 en vrijdag 3 juni in Tour & 

Taxis in de Brusselse Havenlaan 
voor het eerst PublicA,  dat zich 
profileert als het salon van de 
beleidsmakers. Dit tweetalige 

professionele ontmoetingsforum 
van actoren in de publieke 

sector, hun belangrijke partners 
en leveranciers gespecialiseerd 
in managementdienstverlening, 

stedenbouw en ruimtelijke ordening 
tracht antwoorden te bieden op 
en tastbare oplossingen aan te 

reiken voor de noden en problemen 
waarmee ambtenaren en verkozenen 

dagelijks worden geconfronteerd. 
Tijdens de PublicA Night op 2 
juni worden bovendien awards 

uitgereikt in vier categorieën (de 
meest duurzame overheidsopdracht, 
het technisch meest vernieuwende 
openbare bouwwerk, het meest ict-
gelinkte overheidsproject, het meest 
verbindende buurtinitiatief (Matexi-
prijs)) met voor elke categorie een 
publieksprijs (voting ter plaatse).


