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u bekommert zich
om het welzijn van
de gemeenschap
wij om u

uw organisatie verdient de beste bescherming
Daarom begeleidt AXA, een sterke en betrouwbare groep, u bij het optimale beheer van
uw verzekeringen, dankzij:


experten die u bijstaan met een grondige kennis van uw risico’s



een transparante dialoog



flexibele oplossingen op maat voor al uw aanvragen



een dynamisch en doeltreffend preventieteam

performante digitale tools.
Een overheidsopdracht in het vooruitzicht om uw premies, dekkingen en diensten te optimaliseren?


Contacteer ons.
public.sector@axa.be

AXA, partner van de publieke sector
www.axa.be
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DE PUBLICA AWARDS:
DE BESTE VOORBEELDEN VAN EEN
INSPIRERENDE OVERHEIDSSECTOR
Met de uitreiking van de Publica Awards ondersteunt
EBP overheidsinitiatieven, worden actoren en partners
beloond en onderstrepen we de diversiteit en rijkdom aan
overheidsprojecten.
Naast deze doelstelling betekenen de Publica Awards ook een
springplank, een ideeënplatform voor toekomstige projecten
van de lokale overheid. Er worden acht Awards uitgereikt, elk
met een eigen jury bestaande uit experts die uit alle ingezonden
dossiers de laureaten aangeduid hebben.
De Publica Awards waarderen de unieke versmelting tussen de
publieke en de private sector, en zijn een vruchtbare bron van
inspiratie voor overheidsinitiatieven!

LES PUBLICA AWARDS,
TÉMOINS D’UN SECTEUR PUBLIC INSPIRANT
En décernant les Publica Awards, EBP veut valoriser les
initiatives publiques, les mettre sous le feu des projecteurs,
consacrer leurs acteurs et partenaires, mais également souligner
la diversité et la richesse des projets publics.
Au-delà de cet objectif, les Publica Awards représentent aussi
un tremplin, une plateforme d’idées pour les futurs projets des
pouvoirs locaux. Huit Awards seront décernés, chacun doté de
son propre jury de spécialistes de la thématique qui ont analysé
des dossiers de haut vol et désigné les lauréats.
Publica Awards, une confluence unique entre les secteurs public
et privé et une source d’inspiration prolifique pour les initiatives
publiques!
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Nouveau Ford Transit Custom :
une bonne réputation se construit ensemble.

Découvrez le nouveau Ford Transit Custom
Une bonne impression dès le début ! Et c’est parti avec le nouveau Ford Transit Custom !
Sa ligne extérieure et son intérieur entièrement renouvelés, son équipement standard
complet et l’introduction de nouvelles technologies de connectivité et de sécurité mettent la
barre toujours plus haut.
Découvrez comment le nouveau Ford Transit Custom contribuera à votre bonne réputation.

6,2-7,2 L/100 KM.

161-187 G/KM CO2. (NEDC)

Les chiffres de consommation et d’émission s’appliquent aux véhicules avec les pneus de série, comme décrit dans les équipements de série. Des pneus optionnels peuvent engendrer d’autres valeurs d’émission de CO2
Donnons la priorité à la sécurité. Informations environnementales
et de consommation. Pour plus d’informations, renseignez-vous auprès de votre distributeur Ford ou rendez-vous sur notre site www.fr.ford.be.
[AR 19/03/2004]: www.fr.ford.be/environnement. ford.be
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STADSPLANNING/
MOBILITEIT
URBANISME/MOBILITÉ
Deze prijs bekroont het project van vakmensen die actief zijn in
het openbaar domein, ongeacht de grootte en de aard van hun
tussenkomst. Hij belicht de stedelijke ontwerpprincipes die de
stad van vandaag en morgen gestalte geven.
Ce prix couronnera le projet de professionnels agissant sur
l’espace urbain, quelles que soient l’échelle et la nature de cette
intervention. Il mettra en exergue les principes de composition
urbaine qui font la ville d’aujourd’hui et de demain.

O2
es
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BOUW PROVINCIEHUIS
EN ONTWIKKELING SITE
LEOPOLDSKAZERNE

Provincie Oost-Vlaanderen Dienst PatrimoniumDMI Vastgoed-Matexi-Democo-360 ArchitectenB2Ai-Sergison Bates Architecten-Delva Landscape
Architects-E3-Inegium-Procos-G. Derveaux

De provincie Oost-Vlaanderen wil met het
project omschakelen naar een toekomstgerichte
werkomgeving voor de provinciale ambtenaren en
haar diensten centraliseren. De site verandert van
een zeer gesloten naar een open, toegankelijke
en groene site voor iedereen. Er worden ook een
kinderdagverblijf, een buurtpark, wooneenheden
en een hotel voorzien. De provincie wil een ‘open
en toegankelijk huis’ zijn.
Volgens de BREEAM-standaard haalt het
provinciehuis de op één na hoogste score op het
vlak van duurzaamheid (BREEAM Excellent). Liefst
70% van de vereiste energie wordt ter plaatse en
hernieuwbaar opgewekt. De resterende energie
wordt 100% groen aangekocht.

02

HERAANLEG ’T ZAND
EN VRIJDAGMARKT
STAD BRUGGE

Stad Brugge-West8

Door zijn ligging vormt ‘t Zand een belangrijke
schakel in het netwerk van pleinen in de binnenstad.
Door de stedelijke evolutie werd het plein reeds
verschillende malen getransformeerd in beeld
en beleving. De oplossing in de zoektocht naar
een hernieuwde identiteit en een volwaardig
‘Brugs’ karakter ligt verscholen in de waardevolle
historische, culturele en landschappelijke lagen die
‘t Zand bezit. De herinrichting is gebaseerd op een
subtiele beklemtoning van enkele reeds aanwezige
ruimtelijke kenmerken.
Er wordt resoluut gekozen voor een andere
organisatie en reductie van het autoverkeer rondom
het plein om de relatie tussen de omliggende
horecazaken en het plein te versterken, maar ook
om de veiligheid van fietsers en voetgangers te
verhogen. Dit alles gebeurt zonder te raken aan de
noodzakelijke bereikbaarheid en aansluiting van het
omliggende stratenweefsel.
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03

LE PROJET TIVOLI
GREENCITY: LE PLUS
GRAND QUARTIER
MIXTE ET DURABLE DE
BRUXELLES

Ville Bruxelles Département Dévéloppement
Urbanistique

© Denia Zerouali

© Denia Zerouali

Tivoli GreenCity est un nouveau quartier de
logements durable et exemplaire initié et piloté
par citydev.brussels. La volonté est de développer
un nouveau quartier précurseur en termes de
développement durable, de mixité sociale et
fonctionnelle et d’intégration dans un contexte
urbain dense et mixte.
Tivoli GreenCity est le plus grand projet de
construction de quartier mené en Région bruxelloise
depuis 50 ans. Il sera exemplaire de par la
coexistence d’entreprises, de logements, d’espaces
publics, de commerces et d’équipements. Tivoli
GreenCity inclut en effet une partie économique et
une partie résidentielle qui coexisteront de manière
harmonieuse.

04

LES QUAIS - VILLE DE
BRUXELLES

Ville de Bruxelles
Département Urbanisme-Aliferia sprl

QUAI DU COMMERCE
L’objectif poursuivi est que la berme devienne
un endroit de flânerie, de balade, de jeux et de
rencontre. De part et d’autre de cette promenade,
des zones vertes sont mises en place sous les arbres,
agrémentées de plantations couvre-sol afin de
«verduriser» en partie la berme et de «canaliser» les
traversées piétonnes des sites du tram à quelques
endroits uniquement.
CARREFOUR COMMERCE
Dans le projet, la voiture reste en périphérie et le
«carrefour» devient «place». Il s’agit d’une place
urbaine où se rejoignent différents espaces et
ouvrant diverses perspectives, invitant à la détente
tout en mettant en évidence la continuité de la
promenade d’un quai à l’autre.
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OPENBARE WERKEN
TRAVAUX PUBLICS
Een unieke gelegenheid voor bouwondernemingen om hun technische
creativiteit en de innovaties in de sector in de schijnwerpers te zetten.
Deze prijs is een co-organisatie van de vakbladen
Bouwkroniek en La Chronique.
Une occasion unique pour les entreprises de construction de mettre en lumière
la créativité technique et les innovations du secteur. Un prix co-organisé par
les magazines professionnels La Chronique et Bouwkroniek.
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CC EN BIBLIOTHEEK DE
FACTORIJ ZAVENTEM

Gemeente Zaventem-Belfius-ebtca architecten,
Zaventem in samenwerking met Archiles architecten,
Geel-StuBeCo bvba-HVAC-Heedfeld nv-d2s
International nv-TTAS bvba-FPC risk-Seco cvba-Alain
Wauters bvba-Boringen Verheyden-Franki Construct
nv-Keysers nv-Tevean nv-Spie nv-Vanhoeyveld bvba

De site ‘Suchard’ is een langgerekt terrein
dat onderhevig is aan een strikt bpa. Het
ontwikkelen van deze site betekent voor de
dorpskern een ware socioculturele injectie.
De
aangrenzende
aanwezigheid van de
academie in haar groene omgeving verruimt en
voedt de site. De aanwezigheid van de restaurants
aan het Heldenplein is een perfecte aanvulling
van het geheel. Het masterplan biedt ruimte voor
terrasjes aan deze promenade waardoor de
huidige achterkanten zich ontwikkelen tot nieuwe
voorkanten.
Op de site zal een schouwburgzaal met
700 zitplaatsen gebouwd worden. Voorts
komt er een bescheiden inplanting van de
openbare bibliotheek. Het centraal gelegen
cultuurcafé zorgt voor een schakel tussen het
culturele gebeuren en de nieuwe gemeentelijke
bibliotheek.

02

ECOLE MATERNELLE
DAGERAAD À JETTE

Commune de Jette-Bureau d’architectes Nord-SudIn Advance

Il s’agit d’une école maternelle en activité. L’objectif
était de trouver un système constructif alliant
rapidité d’exécution, respect de l’environnement,
économie d’énergie et confort intérieur. L’ancienne
école ne profitait que d’une très petite cour,
présentant des dangers et interdisant aux enfants
d’évoluer avec de petits vélos et de jouer au ballon.
Le terrain a été réaménagé pour offrir une large
cour de récréation de plain-pied permettant
l’épanouissement des enfants. La cour comprend
désormais des jeux en bois massifs et des zones
didactiques pour l’apprentissage et la découverte
de la nature. Afin de satisfaire aux exigences des
pompiers, une grande coursive a été réalisée. Elle
est également conçue pour servir de préau.
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MAISON CULTURELLE
DE LA PROVINCE DE
NAMUR

Province de Namur-Samyn & Partners sprl

La maison culturelle construite au début des années
1960 selon les plans de Victor Bourgeois nécessite
une rénovation et une extension pour répondre à la
demande actuelle et au réaménagement souhaité
de la rue en bord de Sambre. Le projet préserve la
construction existante, mais ajoute deux mezzanines
intermédiaires et un niveau supplémentaire sur le
«croissant». Il étend le bâtiment pour recevoir la
programmation souhaitée.
Le soleil illumine le bâtiment du matin au soir et
les vents dominants du sud-ouest lui procurent l’air
pur et frais du parc de la Citadelle. Le bâtiment
forme aussi un écran aux nuisances acoustiques
de l’avenue Golenvaux, ce qui augmente encore
l’agrément de la rue des Bouchers baignée de
soleil.

04

MAISON
ADMINISTRATIVE DE LA
PROVINCE DE NAMUR

Province de Namur-Samyn & Partners sprl

Actrice socio-économique et culturelle importante,
l’Administration de la Province de Namur regroupe
la quasi-totalité de ses services dans un bâtiment
à construire sur son site de Salzinnes. Cette
implantation devra constituer un pôle d’attraction
à l’échelle de la ville et permettre au quartier
périphérique d’être complémentaire au centre.
Il s’agit en conséquence de créer une construction
capable de générer un attachement profond pour
ce nouveau pôle intellectuel namurois. L’image
d’un cœur de village, qui reflète le caractère rural
de la Province et la symbiose avec la nature, vient
naturellement à l’esprit. Elle invite à la jouissance
de nos cinq sens au travers de l’art et de la culture.
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FIETSEN DOOR HET
WATER IN LIMBURG

Provincie Limburg-Toerisme Limburg

Het project ‘Fietsen door het Water’ kadert
in
de
SALK
Fietsparadijs-projecten
die
innovatieve landschapsbeleving brengen op
het fietsroutenetwerk. Zo profileert Limburg
zich nog meer als hét fietsparadijs en stijgen
het aantal toeristen, de lokale inkomsten en de
werkgelegenheid.
‘Fietsen door het Water’ maakt van fietsen door het
vijvergebied van De Wijers een unieke belevenis.
Fietsers kunnen het water zien, voelen en aanraken.
Het project vormt niet enkel een hefboom voor
Bokrijk, maar ook voor de toekomstige toeristische
valorisatie van de site De Wijers, land van 1001
vijvers.

06

ECOLE TIVOLI
À BRUXELLES

Ville de Bruxelles Département Patrimoine
Public-Thiran

Le souhait premier lors de la conception et de
la réalisation de ces travaux a été de réaliser
un bâtiment respectueux du bien-être de ses
occupants tout en participant à l’éveil des étudiants.
L’objectif principal était que les enfants puissent
comprendre, voir et toucher les matériaux mis en
place et contribuant à leur bien-être.
En effet, au travers des différents matériaux mis en
œuvre, la volonté a été de concevoir des classes
en portant notre attention sur la lumière naturelle.
C’est ce qui a entraîné le choix de matériaux
durables comme l’enduit à l’argile. Les maîtresmots de ce projet auront été durabilité, qualité de
vie, enseignement et récupération.
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NIEUWE DORPSKERN
WEZEMBEEK-OPPEM

Gemeente Wezembeek-Oppem-Van Roey
Vastgoed

Ons hoofddoel bij de start van dit project was te
investeren in een mooi en dynamisch centrum, met
een moderne dienstverlening en groene ruimtes
waar beleving centraal staat. Met een nieuw
Administratief Centrum, een nieuwe gemeentelijke
openbare bibliotheek en nieuwe gebouwen voor
de Nederlandstalige gemeentelijke basisschool
“De Letterbijter” kunnen we u in de toekomst nog
beter van dienst zijn.
Door de aanleg van een openbaar park en de
ontwikkeling van nieuwe woningen brengen we
bovendien meer leven in ons centrum. Zo wordt
de ruimte rond het huidige gemeentehuis het
kloppende hart van de gemeente.

Share your experience!
#PUBLICA2018
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Natuulijke aroma’s



Licht bruisend



Geen suiker, geen zoetstoffen



© 2017 “Chaudfontaine” is a gedeponeerd merk van MMJ.
VU – Etienne Gossart - Coca-Cola European Partners Belgium bvba - 1424 Bergensesteenweg, 1070 Brussel – RPR BE 0425071420.

het nieuwe gamma gearomatiseerde waters van Chaudfontaine
0 calorieën

Pompelmoes
& Cranberry

Framboos
& Limoen
Citroen

Limoen
& Munt

Placemat CHF - 325x230mm.indd 3

24/07/17 16:22

BRENGT DE ECHTE KOFFIEBELEVING NAAR DE WERKVLOER
100% ARABICA
PREMIUM KOFFIE
VERS GEBROUWEN,
TAS NA TAS
PREMIUM EN PROFESSIONELE
KOFFIETOESTELLEN
ALLES-IN-ÉÉN FORMULE:
PRODUCT, TOESTELLEN EN SERVICE

SMAAKT NAAR MEER?

Surf naar www.chaqwa.be of bel het gratis nummer 0800.99.197
‘CHAQWA’ and ‘Your cup is calling’ are registered trademarks of The Coca-Cola Company. ©2016 The Coca-Cola Company. VU – Coca-Cola Services nv. bergensesteenweg 1070 Bruxelles RPR BE0462525791

10605-AZ-Annonce Chaqwa 185x128.indd 2
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ERFGOED
PATRIMOINE
Deze prijs bekroont een project dat als voorbeeld
dient voor de restauratie of bewaring van architecturale
erfgoed of roerend erfgoed.
Ce prix distinguera un projet exemplaire en faveur de
la restauration ou de la conservation du patrimoine
architectural ou du petit patrimoine.
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DE BEDDERMOLEN IN WESTERLO
Kempens Landschap-Gemeente Westerlo

Een tiental jaar geleden werd het molendomein, inclusief molen, te koop gesteld
door de eigenaars. Kempens Landschap en de gemeente Westerlo zagen een
grote meerwaarde in de veiligstelling van het molendomein voor de gemeenschap.
Het domein is nu opengesteld voor het publiek met een volledig gerenoveerde
en werkende molen, gerestaureerde gebouwen en molenaars- en bakkerswerking,
een akker met graan en een opgeknapt terrein. Bij deze activiteiten en functies op
het domein wordt zoveel mogelijk gewerkt met streekproducten.
In de zomer wordt er een terras opengehouden door vrijwilligers. Ten slotte
kunnen mensen die zin hebben in een unieke activiteit elektrische tuktuks huren
in het Merodegebied en ermee halt houden aan de Beddermolen, waar ze een
picknick met streekproducten kunnen nuttigen.

02

BOUW PROVINCIEHUIS
EN ONTWIKKELING SITE
LEOPOLDSKAZERNE

Provincie Oost-Vlaanderen Dienst PatrimoniumDMI Vastgoed-Matexi-Democo-360 ArchitectenB2Ai-Sergison Bates Architecten-Delva Landscape
Architects-E3-Inegium-Procos-G. Derveaux

De provincie Oost-Vlaanderen wil met het
project omschakelen naar een toekomstgerichte
werkomgeving voor de provinciale ambtenaren en
haar diensten centraliseren. De site verandert van
een zeer gesloten naar een open, toegankelijke
en groene site voor iedereen. Er worden ook een
kinderdagverblijf, een buurtpark, wooneenheden
en een hotel voorzien. De provincie wil een ‘open
en toegankelijk huis’ zijn.
Volgens de BREEAM-standaard haalt het
provinciehuis de op één na hoogste score op het
vlak van duurzaamheid (BREEAM Excellent). Liefst
70% van de vereiste energie wordt ter plaatse en
hernieuwbaar opgewekt. De resterende energie
wordt 100 % groen aangekocht.

PUBLICA_awards2018_catalogue A4 VERT 44 pages.indd 15

19/04/18 08:12

20
18

AWARDS
Inspire the Public Sector

03

RESTAURATION
DU WAUX-HALL
À BRUXELLES

Ville de Bruxelles Département Patrimoine PublicThiran

La galerie de treillage a été conçue par l’architecte
François Malfait en 1913. Elle permettait de relier,
en partie à l’abri de la pluie, le théâtre à une zone
située à l’arrière où se déroulaient différentes
activités: bals, concerts et fêtes organisés autour du
pavillon d’orchestre, conçu par Montoyer.
Au fil des ans, cette architecture de treillage a
été délaissée et les éléments en bois et métal,
soumis aux intempéries, se sont progressivement
dégradés. Le projet s’est attaché à restaurer les
galeries constituées de bois et de métal ainsi que
des charpentes et toitures en zinc, des plafonnages,
des luminaires,…
Après plus de 5 ans de travaux, la restauration
de cette architecture singulière formée par
l’ensemble des galeries de treillage s’achève avec
la reconstitution des luminaires.

04

RESTAURATION DES
FAÇADES DE LA GRANDPLACE DE BRUXELLES

Ville de Bruxelles Département Patrimoine PublicRenotec

La Grand-Place a fait l’objet d’un classement en 1977
et elle est inscrite sur la liste du Patrimoine mondial
de l’Unesco depuis 1998. Une des particularités de
ce projet réside dans l’intervention d’un pouvoir
public sur un ensemble dont une grande partie
appartient au privé.
Une convention a été établie entre les propriétaires
des maisons et la Ville de Bruxelles. Cette convention
charge la Ville de la gestion de cet ensemble,
permettant ainsi de réaliser ce chantier cohérent
et respectueux du patrimoine sur l’ensemble des
façades. Une première grande campagne de
restauration de toutes les façades de la GrandPlace est alors entamée. Elle s’échelonnera sur une
trentaine d’années.
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05

WIDDENOG.BE IN PEER

Stad Peer- Provincie LimburgCulturele Kring Dat Stedeken Peer-Kring van PeerKring van Wijchmaal

Mensen zijn stuk voor stuk vaten vol herinneringen.
Alle belangrijke momenten uit ons leven staan
definitief gegrift in ons geheugen. Met Widdenog
gaan we echter niet enkel op zoek naar de
herinneringen van één persoon, maar van een hele
groep mensen. Wij willen de herinneringen van een
hele stad verzamelen op één platform.
Elke officiële ‘plaats van herinnering’ wordt op de
website aangeduid met een groen kasteeltje. Als
de bezoeker daarop klikt, verschijnen links van het
scherm een foto, een korte inleidende tekst en
een uitgebreide tijdlijn. Maar inhoudelijk gaat de
website zelfs nog verder dan dat. Zo zijn tevens
álle beschermde Peerse monumenten opgenomen,
die zijn aangeduid met een paars bolletje. Wat
Widdenog écht interactief maakt, is het feit dat
bezoekers die bolletjes ook zelf toevoegen.

06

HET WIJNPERSHUIS
IN LEUVEN

Provincie Vlaams-Brabant Dienst ErfgoedArchitectenbureau Vanhecke & Suls-InReBoAgentschap Onroerend Erfgoed

Het beschermde Wijnpershuis dateert van 1551.
Het gerestaureerde gebouw is sinds januari 2018 in
gebruik door de provinciale school ‘De Wijnpers’.
Bij de invulling is rekening gehouden met de
beperkte draagkracht van het gebouw.
Er zijn drie klaslokalen in ondergebracht. De andere
ruimten zijn voor verschillende functies inzetbaar.
Bedoeling is dat in de originele kelder waar vroeger
de wijnvaten stonden, de druiven afkomstig van
de druivenranken op het schooldomein geperst
worden.
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07

HET GROENENDAALCOLLEGE
UIT MERKSEM

AG Real Estate-Scholen van MorgenGroenendaalcollege Merksem-Vlaamse Overheid

Het kasteel en het park van Groenendaal kennen
een lange geschiedenis, maar de jongste jaren stond
het kasteel leeg en het was dringend aan renovatie
toe. Daarenboven wilde het Groenendaalcollege
van Merksem graag lesactiviteiten organiseren in
het kasteel.
Het kasteel werd tijdens de renovatie ook
gemoderniseerd om te beantwoorden aan de
noden van de huidige schoolomgeving. Toch werd
bij deze renovatie de authenticiteit niet uit het oog
verloren. De echte marmeren vloer werd bewaard
en ook de authentieke trap werd in zijn glorie
hersteld. Daarom is het Groenendaalcollege een
ideale mix van oud en nieuw.
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OPLEIDINGEN

OVERHEIDSOPDRACHTEN

EBP – al meer dan
20 jaar expert in
overheidsopdrachten staat u graag bij in uw
professionalisering en
biedt u uitgebreide en
doelgerichte opleidingen
die voldoen aan uw
behoeften!

Publieke sector

Privésector

HET ABC VAN OVERHEIDSOPDRACHTEN

DE TOEGANG VAN KLEINE ONDERNEMINGEN
TOT OVERHEIDSOPDRACHTEN

PRIJS
375 EUR EXCL. BTW | 1 DAG
DATUM 13 september 2018

WORKSHOP ePROCUREMENT:
OVERHEIDSOPDRACHTEN ELEKTRONISCH
UITSCHRIJVEN

■

■

■

te genieten van een
persoonlijke aanpak, voor
en na de opleiding;
de juiste reflexen en
theoretische en praktische
kennis verwerven in het
gezelschap van de beste
deskundigen op het
gebied;
naar huis te gaan
met kennis, up-todate cursusmateriaal
én werkinstrumenten
waarmee u de aangeleerde
noties gemakkelijk in
praktijk kan omzetten.

COMMERCIËLE AANPAK VAN
OVERHEIDSOPDRACHTEN

PRIJS
490 EUR EXCL. BTW | 1 DAG
DATUM 20 november 2018

PRIJS
750 EUR EXCL. BTW | 1 DAG
DATUM 13 september 2018

OPSTELLEN VAN BESTEKKEN

DE NIEUWE WET OVERHEIDSOPDRACHTEN
IN DE PRAKTIJK

PRIJS
450 EUR EXCL. BTW | 1 DAG
DATUM 15 mei 2018 - 27 september 2018

UITSLUITINGSGRONDEN
EN KWALITATIEVE SELECTIE

Een opleiding
volgen bij EBP is de
garantie:

PRIJS
195 EUR EXCL. BTW | ½ DAG
DATUM 12 juni 2018 - 06 september 2018 - 06 december 2018

PRIJS
450 EUR EXCL. BTW | 1 DAG
DATUM 31 mei 2018 - 11 oktober 2018

DE ANALYSE VAN OFFERTES
PRIJS
450 EUR EXCL. BTW | 1 DAG
DATUM 07 juni 2018 - 08 november 2018

DE NIEUWE ONDERHANDELINGSPROCEDURES
PRIJS
450 EUR EXCL. BTW | 1 DAG
DATUM 14 juni 2018 - 22 november 2018

DE UITVOERING VAN OVERHEIDSDOPRACHTEN
PRIJS
450 EUR EXCL. BTW | 1 DAG
DATUM 28 juni 2018 - 06 december 2018

VOORKOMEN VAN EN OMGAAN MET
GESCHILLEN ALS AANBESTEDENDE OVERHEID
PRIJS
450 EUR EXCL. BTW | ½ DAG
DATUM 28 augustus 2018 - 18 december 2018

DE PLAATSING & UITVOERING VAN
OVERHEIDSDOPRACHTEN VAN WERKEN
PRIJS
450 EUR EXCL. BTW | 1 DAG
DATUM 25 september 2018

SPECIALE SECTOREN &
OVERHEIDSOPDRACHTEN
PRIJS
495 EUR EXCL. BTW | 1 DAG
DATUM 11 oktober 2018

DE CONCESSIEOVEREENKOMSTEN
PRIJS
450 EUR EXCL. BTW | 1 DAG
DATUM 25 september 2018

PRIJS
650 EUR EXCL. BTW | 1 DAG
DATUM 24 mei 2018

WORKSHOP | ePROCUREMENT:
ELEKTRONISCH INSCHRIJVEN OP
OVERHEIDSOPDRACHTEN
PRIJS
350 EUR EXCL. BTW | ½ DAG
DATUM 15 mei 2018 - 18 september 2018

WORKSHOP | HET UEA BEGRIJPEN EN
CORRECT GEBRUIKEN
PRIJS
350 EUR EXCL. BTW | ½ DAG
DATUM 15 mei 2018 - 18 september 2018

COACHING | SUCCESVOL INSCHRIJVEN OP
OVERHEIDSOPDRACHTEN
PRIJS
950 EUR EXCL. BTW | 1 DAG
DATUM 05 juli 2018

ORGANISEER UW PROSPECTIE EN
ONDERHANDELINGEN MET DE PUBLIEKE SECTOR
PRIJS
650 EUR EXCL. BTW | 1 DAG
DATUM 01 juni 2018 - 04 oktober 2018

WEET WAAR DE OVERHEID U OP BEOORDEELT
PRIJS
350 EUR EXCL. BTW | ½ DAG
DATUM 19 juni 2018 - 16 oktober 2018

UW RECHTEN EN ACTIEMIDDELEN
ALS INSCHRIJVER
PRIJS
450 EUR EXCL. BTW | ½ DAG
DATUM 28 augustus 2018 - 18 december 2018

OVERHEIDSOPDRACHTEN UITGAANDE VAN
EUROPESE INSTELLINGEN
PRIJS
750 EUR EXCL. BTW | 1 DAG
DATUM 29 mei 2018 - 06 november 2018

DE BASISBEGINSELEN VAN DE
OVERHEIDSOPDRACHTEN VOOR ADVOCATEN
PRIJS
1.950 EUR EXCL. BTW | 2 DAGEN
DATUM 23-24 augustus 2018

Contact: seminars@ebp.be – 02-894 56 05
EBP – Av. Brg. Etienne Demunterlaan 3 b 6 – 1090 Jette
Programma’s & inschrijvingen: www.ebp.be/nl/opleidingen-evenementen
Organized by
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MAATSCHAPPELIJKE
ONTWIKKELING EN WELZIJN
DÉVELOPPEMENT
SOCIÉTAL ET BIEN-ÊTRE
De prijs in deze categorie is bestemd voor het beste
initiatief inzake sociale promotie, maatschappelijke
integratie en creatie van welzijn.
Le prix dans cette catégorie sera décerné à l’initiative la
plus percutante en termes de promotion, d’intégration
sociale et de création de bien-être.
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SENIOREN THUIS AAN
HET MAARSCHALK
MONTGOMERYPLEIN IN
ANTWERPEN

De ideale woning-OKRA Antwerpen,
Thuiszorgcentrum Antwerpen-FamiliehulpGezinszorgVillers-Thuiszorg VleminckveldLandelijke thuiszorg-zorgnet-Icuro-Wit-Gele Kruis

Achter de eenvoudige gevel gaat een bijzonder
innovatief
sociaal
woonzorgproject
schuil.
Vijf alleenstaande senioren, die voorheen erg
teruggetrokken en geïsoleerd leefden, delen er
een sociale woning. Ze beschikken allen over een
kleine studio en op het gelijkvloers bevindt zich een
grote gemeenschappelijke leefruimte met keuken.
Die nodigt uit tot ontmoeting en stimuleert het
samenleven. De bewoners kunnen elkaar helpen
met koken, boodschappen, vrijetijdsactiviteiten,
enz. Een vrijwillige begeleider, die wekelijks een
bezoek brengt aan de bewonersgroep, staat hen
daarin bij.
Senioren Thuis stimuleert zo op een zeer
laagdrempelige, eenvoudige en haast basale
manier zelfzorg en zorg voor elkaar. Hierin zitten de
schoonheid en het uitzonderlijke van dit project. Het
concept is uiterst eenvoudig, maar de impact ervan
op het leven van de bewoners is van goudwaarde.

02

HET MOBIEL SOCIAAL
HUIS VAN NINOVE

OCMW & Stad Ninove

Vrijwilligers leggen huisbezoeken af bij de senioren
om de diensten en hulpverlening van de stad
Ninove toe te lichten. Deze vrijwilligers wijzen de
senioren ook op hun rechten, bv. de premies en
tegemoetkomingen die zij kunnen ontvangen.
Deze huisbezoeken bieden een uitgelezen kans om
de noden en behoeften van de oudere bevolking te
leren kennen. Verder hebben zij een enorm positief
gevolg: de verdoken armoede en eenzaamheid
worden zo beter opgespoord.
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STAGES CIVIQUES
À BRUXELLES

Ville de Bruxelles Département Instruction Publique

Le projet des stages civiques est un véritable
parcours citoyen invitant les élèves de la 5e année
secondaire de la ville à devenir acteurs. Tout au long
de cet itinéraire hybride dans et hors de l’école, les
élèves acquièrent de nouvelles compétences qui
vont également nourrir leur raisonnement et leurs
échanges.
L’idée du parcours entend également souligner
l’engagement de l’enseignement de la ville
pour préparer tous les élèves à être des citoyens
responsables, capables de contribuer au
développement d’une société démocratique,
solidaire, pluraliste, équitable et ouverte par
l’apprentissage de l’objectivité, du respect mutuel
et de la pensée libre et autonome.

04

DIGITALE AANGIFTE
OVERLIJDEN DOOR
V-ICT-OR

Vlaamse ICT Organisatie V-ICT-OR

We stellen vast dat er in Vlaanderen ongeveer 58.000
overlijdens zijn per jaar, waarvan 38.000 crematies.
Vanuit dit perspectief kan het optimaliseren en het
digitaliseren van dit traject dus voor een aanzienlijke
efficiëntiewinst zorgen, zowel voor de uitvaartsector
als voor de ambtenaren van de burgerlijke stand in
de lokale besturen.
Het project Digitale aangifte overlijden zorgt ervoor
dat gemeenten, uitvaartondernemers en crematoria
volledig digitaal gegevens en documenten met
elkaar kunnen uitwisselen. Het traject is in fases
opgebouwd, waarbij ook rekening is gehouden met
de volledige modernisering van het Rijksregister en
de Digitale Akten (DABS).
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HET GROENE LO2T
VAN WICHELEN

Gemeente Wichelen-Zero Emission Solution

Het burgemeestersconvenant voor klimaat en
energie is het grootste klimaat- en energieinitiatief ter wereld waarbij duizenden lokale
en regionale overheden zich engageren om de
Europese doelstellingen op hun grondgebied te
verwezenlijken.
Wichelen engageert zich om tegen 2030 de
jaarlijkse CO2-uitstoot met 40% te verminderen met
de campagne ‘Het Groene LO2T van Wichelen’.
Hierbij stond de inspraak van de burger centraal:
hij of zij kon suggesties doen om de doelstellingen
te bereiken. Enkele uitgelote burgers werden
klimaatambassadeur. Deze ambassadeurs werkten
voorstellen uit en organiseerden klimaattafels.
Daarbovenop werd ook nog een open
burgervergadering georganiseerd.
Uiteindelijk kwam er een Klimaatactieplan dat
goedgekeurd werd door de gemeenteraad.
Hierin staan de organisatorische en de financiële
aanpak en worden de doelstellingen per
concrete actie aangeduid. Tweejaarlijks is er een
implementatieverslag om het project op te volgen.

06

JOBHAPPENING
IN KORTRIJK
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De stad wil samen met de partners een grootschalige
Jobhappening organiseren om bachelors en
masters in hun laatste jaar en alumni van scholen
die minder dan twee jaar de onderwijsinstelling
verlaten hebben in contact brengen met potentiële
werkgevers, vanuit de wens en de economische
noodzaak om hun intellectuele en technische
capaciteiten zoveel mogelijk in te zetten in stad en
regio en zo de verdere economische ontwikkeling
van de regio te stimuleren.
Studenten uit het Hoger Onderwijs (hogere
onderwijsinstellingen en universiteiten) uit Kortrijk
krijgen de kans om hun opgedane kennis en
talenten in eigen regio te laten ontwikkelen door
in te stappen in bedrijven uit de regio. Ze krijgen
de gelegenheid om topbedrijven te spreken via
speeddates en contacten te leggen. Ze kunnen
eveneens luisteren naar inspirerende studentondernemers die een eigen onderneming starten en
die bijdragen tot een positief ondernemingsklimaat
in Kortrijk en in West- Vlaanderen.

© Broos Claerhout Quindo

Stad Kortrijk
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07

FUTURE WEATHER
REPORT UIT
ANTWERPEN

Prophets Antwerpen-De Vloer

In 2018 lanceert de provincie Antwerpen ‘De
Klimaatstrijd’, een heuse strijd tussen steden en
gemeenten om de ecologische voetafdruk van
hun inwoners te verlagen. Om deze push tegen
de klimaatverandering voor elkaar te krijgen, was
de steun en medewerking van alle lokale besturen
natuurlijk essentieel. Maar hoe krijg je steun en
medewerking voor een globale problematiek
van gemeenten en hun inwoners met heel lokale
zorgen?
We gaven de inwoners een sneak preview van wat
hen te wachten staat als ze de klimaatverandering
niet serieus nemen met gepersonaliseerde
weerberichten. Er was een kleine catch. Het waren
weerberichten uit het jaar 2050.
De uitdaging van deze campagne was net de
impact op de maatschappij van morgen op een
nieuwe manier te tonen. We besloten dan ook
de belerende vinger achterwege te laten en de
lokale besturen aan te spreken met zowel een
humoristische als een persoonlijke boodschap.

08

KLEINSCHALIG WONEN
IN VLAAMS-BRABANT

Provincie Vlaams Brabant

In Vlaams-Brabant wonen circa 3.000 gezinnen
op campings en weekendverblijfzones. Ze zijn
op zoek naar een betaalbare huisvesting. Veelal
gaat om mensen met een vervangingsinkomen,
alleenstaanden, eenoudergezinnen of ouderen.
In de omgezette zones voor kleinschalig wonen
kunnen mensen nu permanent wonen met een
domicilie. Ze hebben met het prup woonrecht
gekregen, maar wonen nog steeds in hun oude
constructies. Vaak gaat het om houten chalets of
vertimmerde woonwagens. Vele mensen zijn niet in
staat om hun eigen woonsituatie te verbeteren.
Op twee voormalige campingsites (Zemst en
Huldenberg), nu omgevormd naar woonzone,
bouwt de eigenaar i.s.m. de provincie nieuwe
kleinschalige woonunits als betaalbare sociale
huurwoningen. De provincie ondersteunt deze
projecten inhoudelijk en financieel.
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LA COURT’ECHELLE
À BRUXELLES

La Court’echelle asbl

La Court’Echelle est une Asbl qui a pour but la
création et la gestion d’un milieu d’accueil pour
enfants de 0 à 3 ans dans la Région bruxelloise avec
une attention particulière portée à l’intégration
sociale et à l’inclusion d’enfants en situation
de handicap. Elle vise également l’intégration
des familles dans un cadre collectif via un suivi
personnalisé.
Il s’agit d’un projet unique et novateur qui intègre
une triple dimension: l’inclusion de jeunes enfants
handicapés, la mise à disposition de places pour
de jeunes enfants et la création de places dans un
contexte difficile. Cette triple dimension fait du
projet un projet unique en Région bruxelloise.

10

PROJECT LOCKERS
UIT GENT

Stad Gent Departement Samenleven,
Welzijn & Gezondheid

Samen met hulpverleners gaan dak-/thuislozen op
zoek naar structurele oplossingen om hun situatie
te verbeteren. Daartoe richtte de stad Gent een
taskforce Wonen op. Men stelde vast dat mensen
bij het begin van hun dakloosheid vaak nog heel
wat spullen en belangrijke documenten bezaten,
maar dat naarmate de dakloosheid vorderde de
meeste spullen verloren gingen. Ze geraakten kwijt,
ze werden gestolen, …
Daklozen bleven dan ook vaak hangen in een
vicieuze cirkel. Om aanspraak te kunnen maken
op je rechten moet je vaak bewijzen aanleveren
in de vorm van documenten. Om daklozen de
mogelijkheid te bieden hun persoonlijke bezittingen
veilig weg te bergen op een locatie die 7/7 en 24/24
publiek toegankelijk is, werd in Gent een project
met lockers opgezet.
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EEN WARME WINTER
IN GENT

Stad Gent Departement Samenleven, Welzijn &
Gezondheid

Gent wordt geconfronteerd met dak- en thuisloze
gezinnen met kinderen die op vele momenten
van de dag niet weten waar ze terecht kunnen, die
tussen school en nachtopvang op zoek moeten
naar een plek waar ze de tijd kunnen ‘uitzitten’.
In de zomer liggen de temperaturen hoger en is
het op vele momenten aangenamer om buiten
te vertoeven. De winter daarentegen is de ergste
periode om met je kinderen rond te dolen en de
tijd uit te zitten.
Men creëerde een gezellige ontmoetingsplek waar
ze dagelijks terecht kunnen. Vanaf 1 december
2017 tot en met 11 maart 2018 werden elke dag,
101 dagen lang, tussen 16.30 uur en 20.30 uur
de deuren open gezet om de periode tussen het
einde van de schooluren en de opening van de
nachtopvang te overbruggen.

Share your experience!
#PUBLICA2018
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FORMATIONS
MARCHÉS PUBLICS

EBP – expert en marchés
publics depuis plus de
20 ans - est heureux
de vous accompagner
dans votre démarche de
professionnalisation et vous
propose des formations
complètes et ciblées,
répondant à vos besoins!

Secteur public

Secteur privé

LES FONDAMENTAUX DES MARCHÉS PUBLICS

L’ACCÈS DES PETITES ENTREPRISES
AUX MARCHÉS PUBLICS

PRIX 375 EUR HTVA | 1 JOUR
DATE 20 septembre 2018

WORKSHOP ePROCUREMENT: PASSER SES
MARCHÉS PAR VOIE ÉLECTRONIQUE

■

■

■

bénéficier d’une approche
personnalisée, avant et
après votre formation;
acquérir les bons
réflexes ainsi que les
bonnes connaissances
théoriques ET pratiques en
compagnie des meilleurs
experts et praticiens en la
matière;
de rentrer chez soi non
seulement avec des vrais
acquis et un support
de cours complet, mais
également avec un ou
plusieurs outils (ouvrages,
fiches, schémas, documents
type,…) vous permettant de
mettre aisément en pratique
les notions assimilées.

APPROCHE COMMERCIALE DES MARCHÉS PUBLICS

PRIX 490 EUR HTVA | 1 JOUR
DATE 23 octobre 2018

PRIX 750 EUR HTVA | 1 JOUR
DATE 11 septembre 2018

ETABLIR UN BON CAHIER SPÉCIAL
DE CHARGES SELON LA NOUVELLE
RÉGLEMENTATION

LA NOUVELLE RÉGLEMENTATION
EN PRATIQUE

PRIX 450 EUR HTVA | 1 JOUR
DATE 03 mai 2018 - 04 octobre 2018

L’ACCÈS AU MARCHÉ & LA SÉLECTION
QUALITATIVE

Suivre une formation
chez EBP, c’est la
garantie de:

PRIX 195 EUR HTVA | ½ JOUR
DATE 06 septembre 2018 - 06 décembre 2018

PRIX 450 EUR HTVA | 1 JOUR
DATE 24 mai 2018 - 18 octobre 2018

L’ANALYSE DES OFFRES

PRIX 650 EUR HTVA | 1 JOUR
DATE 24 mai 2018

WORKSHOP | ePROCUREMENT: RÉPONDRE À
UN MARCHÉ PUBLIC PAR VOIE ÉLECTRONIQUE
PRIX 350 EUR HTVA | ½ JOUR
DATE 17 mai 2018 - 20 septembre 2018

COMPRENDRE LES ENJEUX DU DUME ET
SAVOIR L’UTILISER

PRIX 450 EUR HTVA | 1 JOUR
DATE 05 juin 2018 - 13 novembre 2018

PRIX 350 EUR HTVA | ½ JOUR
DATE 17 mai 2018 - 20 septembre

NÉGOCIER EFFICACEMENT SES ACHATS PUBLICS

COACHING COMMERCIAL | REMPORTER
PLUS DE MARCHÉS

PRIX 450 EUR HTVA | 1 JOUR
DATE 21 juin 2018 - 27 novembre 2018

L’EXÉCUTION DES MARCHÉS PUBLICS
PRIX 375 EUR HTVA | 1 JOUR
DATE 03 juillet 2018 - 12 décembre 2018

PRÉVENIR ET GÉRER LES LITIGES
EN TANT QUE POUVOIR ADJUDICATEUR
PRIX 450 EUR HTVA | ½ JOUR
DATE 28 août 2018 - 18 décembre 2018

LA PASSATION & L’EXÉCUTION
DES MARCHÉS DE TRAVAUX
PRIX 450 EUR HTVA | 1 JOUR
DATE 25 septembre 2018

LES NOUVELLES RÈGLES POUR
LES SECTEURS SPÉCIAUX
PRIX 450 EUR HTVA | 1 JOUR
DATE 11 octobre 2018

LES CONTRATS DE CONCESSIONS
PRIX 450 EUR HTVA | 1 JOUR
DATE 25 septembre 2018

PRIX 950 EUR HTVA | 1 JOUR
DATE 05 juillet 2018

ORGANISER SA PROSPECTION ET NÉGOCIER
AVEC LE SECTEUR PUBLIC
PRIX 650 EUR HTVA | 1 JOUR
DATE 01 juin 2018 - 04 octobre 2018

CONNAÎTRE LES MÉTHODES D’ÉVALUATION
DU POUVOIR ADJUDICATEUR
PRIX 350 EUR HTVA | ½ JOUR
DATE 19 juin 2018 - 16 octobre 2018

VOS DROITS ET MOYENS D’ACTION EN TANT
QUE SOUMISSIONNAIRE
PRIX 450 EUR HTVA | ½ JOUR
DATE 28 août 2018 - 18 décembre 2018

LES MARCHÉS PUBLICS
DES INSTITUTIONS EUROPÉENNES
PRIX 750 EUR HTVA | 1 JOUR
DATE 13 novembre 2018

LES FONDAMENTAUX DES MARCHÉS PUBLICS
POUR AVOCATS
PRIX 1.950 EUR HTVA | 2 JOURS
DATE 23-24 août 2018

Contact: seminars@ebp.be – 02-894 56 06
EBP – Av. Brg. Etienne Demunterlaan 3 b 6 – 1090 Jette
Programmes détaillés et inscriptions: www.ebp.be/fr/formations-evenements
Organized by
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TECHNOLOGIE
TECHNOLOGIE
Deze prijs bekroont een vernieuwend project met
geavanceerde technologische oplossingen die een
meerwaarde creëren.
Ce prix mettra en avant un projet innovant
et porteur de solutions technologiques de pointe
générant une plus-value.
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GEMEENSCHAPSWACHTEN 2.0 IN
MECHELEN
Stad Mechelen-Tobania

De gemeenschapswachten van de stad Mechelen gaan op patrouille met een
tablet waarop een app staat die specifiek voor hen ontwikkeld werd. Hiermee
kunnen ze al hun vaststellingen en verslagen digitaal registreren ter plaatse. De
plaatsbepaling gebeurt via keuzelijsten van straten en via satelliet.
Daarnaast kunnen de wachters elk toezicht dat zij doen, ingeven. Zo weten we
wat juist gebeurde op een bepaalde plaats en wie er allemaal bij betrokken was.
Hierdoor kan de aanpak van overlast verfijnd worden. Dankzij de digitalisatie
wordt de administratieve last verminderd, wordt de kwaliteit verhoogd en kunnen
de wachters gerichter ingezet worden. Tot slot worden de andere stadsdiensten
efficiënter ondersteund door deze digitalisatie.

02

WATERVERLIES IN
KAART IN VLAANDEREN

De Watergroep-delaware

De Watergroep heeft de verantwoordelijkheid
om meer dan 3 miljoen klanten op elk moment
van de dag van drinkbaar water te voorzien. Om
dit te realiseren is een robuust, toonaangevend
& duurzaam waterbeleid noodzakelijk. 20% Van
het drink water is NIET in rekening gebracht, dit
maakt van De Watergroep een goede leerling in
de Europese klas. Maar dit geeft ook een enorme
opportuniteit naar verbetering.
Door middel van doorgedreven data & business
analyse leveren we nieuwe inzichten. Om deze
inzichten te bekomen is het noodzakelijk om enkele
ingrediënten te laten samenvloeien:
De juiste data, de juiste mensen (IT, Data,
Waterproductie, …) en doorzettingsvermogen.
Hierdoor kunnen we de maatschappelijke,
ecologische & economische impact van dit
probleem terugdringen.
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DIGITALISERING STADSDIENSTEN
MECHELEN

Stad Mechelen-Arco Information-Jewel-TopDesk Belgium

De digitalisering bestaat uit drie luiken: de digitalisering van de
vergunningsaanvragen inzake inname openbaar domein (Arco), de werkzaamheden
in het kader van netheid van het openbaar domein (Jewel) en de inkomende
opdrachten voor de diverse teams (TopDesk).
Zo is er nu bijvoorbeeld meer grip op de uitvoering van de werkzaamheden. Door
de uitbreiding van het takenpakket werd een moderne aanpak voor de planning
en opvolging onmisbaar. De digitalisering van de administratie maakt de diensten
veel efficiënter en transparanter.

04

ECLAIRAGE
INTELLIGENT @ WAVRE

Ville de Wavre – Smartnodes

Le projet Wavre 2030 est en marche. Dans cette
optique, le Smart LED-Lighting a été installé dans
un quartier résidentiel de 400 maisons. Ce système
adapte l’éclairage public de façon dynamique ou «à
la demande», c›est-à-dire uniquement en présence
d›usagers de la voirie, qu›il s›agisse d›un piéton,
d›un vélo ou d›une voiture.
Grâce à l’adaptation de l’intensité de la lumière
au type d’usager et de la distance d’éclairement
en fonction de sa vitesse, le confort visuel et la
sécurité gagnent en qualité avec, à la clé, un impact
important sur l’environnement. Tout en préservant
le besoin d’éclairage en milieu urbain, le respect
de la vie nocturne et de la biodiversité apporte
une plus-value réelle à une gestion dynamique de
l’éclairage.
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ACPAAS UIT
ANTWERPEN

Digipolis-Stad Antwerpen

Een platform dat alle digitale functionaliteiten voor
“’t stad” en haar inwoners verzamelt en ontsluit. Een
modulaire service-georiënteerde architectuur met
open data en open webservices waarop we apps
en websites bouwen, koppelen met het Internet of
Things-devices en zoveel meer ter ondersteuning
van de werking van de groep Stad Antwerpen.
Zo combineert ACPaaS het beste van twee
werelden: de klanten krijgen op maat gemaakte
toepassingen, maar onder de motorkap worden
de ACPaaS-engines hergebruikt als functionele
generieke componenten. Onze klanten profiteren
maximaal van het hergebruik-principe zonder in
te boeten op hun specifieke individuele wensen of
voorkeuren.

06

INTEGRATIE BIJ DE
WATERGROEP ALS
VERBINDENDE FACTOR
VAN DIGITALE
TRANSFORMATIE

De Watergroep-Devoteam-Cronos-Itineris

Halverwege 2016 nam De Watergroep initiatief tot de
start van een ambitieus digitaal transformatietraject,
met als voornaamste doel het verbeteren van
operational excellence met de focus op het
maatschappelijk belang.
Door middel van een nieuwe verbindende integratie
architectuur én drie digitaliserende applicaties
(self-service oplossingen) voor zowel eigen personeel
als interne- en externe klanten, zijn responstijden bij
lekkages of storingen versneld, werkdagen
productiever geworden en is het IT landschap van
De Watergroep klaar om deel te nemen aan de APIeconomie. De Watergroep zorgt hiermee voor een
efficiëntere inzet van haar resources, vermindering
in de papierstroom, snellere responstijden naar
klanten en bedrijfs- en IT processen in teken van het
maatschappelijk belang.
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MOBIELE CAMERA’S
VAN THE SAFE GROUP

The Safe Group

De stad leeft en is voortdurend in beweging. De
uitdagingen waar een lokale overheid mee te maken
krijgt, zijn constant in evolutie. Voor aanzienlijke
problemen met een grote impact zijn zwaardere
investeringen in infrastructuur te verantwoorden.
Vanuit de openbare sector was er een duidelijke nood
aan een dynamische oplossing voor kleinschalige
of tijdelijke situaties waarvan de investering te
verantwoorden is. De mobiele camera is hierop het
ideale antwoord. Hij is makkelijk verplaatsbaar en
de batterij gaat tot 100 uur mee. Hij kan gebruikt
worden voor het voorkomen van sluikstorten, tegen
vandalisme, als versterking bij evenementen of als
uitbreiding van een vast cameranetwerk.

08

DIGITALE AANGIFTE
OVERLIJDEN DOOR
V-ICT-OR

Vlaamse ICT Organisatie V-ICT-OR

We stellen vast dat er in Vlaanderen ongeveer 58.000
overlijdens zijn per jaar, waarvan 38.000 crematies.
Vanuit dit perspectief kan het optimaliseren en het
digitaliseren van dit traject dus voor een aanzienlijke
efficiëntiewinst zorgen, zowel voor de uitvaartsector
als voor de ambtenaren van de burgerlijke stand in
de lokale besturen.
Het project Digitale aangifte overlijden zorgt ervoor
dat gemeenten, uitvaartondernemers en crematoria
volledig digitaal gegevens en documenten met
elkaar kunnen uitwisselen. Het traject is in fases
opgebouwd, waarbij ook rekening is gehouden met
de volledige modernisering van het Rijksregister en
de Digitale Akten (DABS).
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SAMEN AANBESTEDEN MET V-ICT-OR
Vlaamse ICT Organisatie V-ICT-OR

Meer dan 15 besturen hebben besloten samen het bestek te maken voor een gezamenlijke
ontwikkeling van de generieke componenten uit de VlaVirGem Architectuur. In dit deel van
de informatiearchitectuur, voorheen ook wel de Midoffice genoemd, is de volledige set aan
generieke componenten voor de dienstverlening gedefinieerd. Dit leidt tot een kennisbank
als bron voor zowel internet als extranet. V-ICT-OR vzw begeleidt dit proces en waakt over de
juistheid van de referentiecomponenten en de omvang van de applicatiefuncties.
Het project is uniek omdat de besturen zelf de aanbesteding gezamenlijk doen en dus één
gezamenlijk bestek hebben geschreven en omdat de aanbieders dit slechts eenmalig hoeven
te ontwikkelen en dit in open source licentie dienen op te leveren. Hierdoor is er slechts een
eenmalige investering voor alle besturen samen.

10

E-GUICHET VILLE ET
CPAS DE LA LOUVIÈRE

Ville & CPAS La Louvière-IMIO-Centre recherche
PRECISE-Centre recherche LIRIS

Le projet consolide plusieurs facettes, plus
spécifiquement le contrôle interne, le plan
stratégique transversal et le contrat d’objectifs au
sein d’une seule plateforme. Il vise à appliquer de
manière concrète la devise de La Louvière «Vous
êtes au centre de tout» en mettant le citoyen au
centre des processus administratifs.
Le projet suit également une approche participative:
traditionnellement, les stratégies «e-Gov» et parfois
«Smart» suivent une logique «top-down» dans
laquelle les décideurs imposent des actions. Une
implication des utilisateurs dans le processus est
bénéfique à la ville de La Louvière et permet une
meilleure acceptation du système ainsi qu’une
meilleure détection des défauts potentiels.
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LA LUMIÈRE DURABLE
À FLOBECQ

Commune de Flobecq-ORES-Omniflow

La commune de Flobecq a toujours été attachée
à ces questions et a pour ambition, depuis de
nombreuses années, de se positionner comme une
entité à la fois sensible aux innovations et désireuse
de devenir une «Smart City», concomitamment à
son statut d’entité rurale fière de promouvoir une
approche «durable» de son développement.
C’est pourquoi la commune de Flobecq installera,
en pionnière en Belgique, un système d’éclairage
à LEDS totalement autonome, permettant une
véritable «intégration technologique» rencontrant
nombre de besoins de la population. Flobecq est la
seule initiatrice du présent projet.

12

WIDDENOG.BE
IN PEER

Stad Peer- Provincie Limburg-Culturele Kring Dat
Stedeken Peer-Kring van Peer-Kring van Wijchmaal

Mensen zijn stuk voor stuk vaten vol herinneringen.
Alle belangrijke momenten uit ons leven staan
definitief gegrift in ons geheugen. Met Widdenog
gaan we echter niet enkel op zoek naar de
herinneringen van één persoon, maar van een hele
groep mensen. Wij willen de herinneringen van een
hele stad verzamelen op één platform.
Elke officiële ‘plaats van herinnering’ wordt op de
website aangeduid met een groen kasteeltje. Als
de bezoeker daarop klikt, verschijnen links van het
scherm een foto, een korte inleidende tekst en
een uitgebreide tijdlijn. Maar inhoudelijk gaat de
website zelfs nog verder dan dat. Zo zijn tevens
álle beschermde Peerse monumenten opgenomen,
die zijn aangeduid met een paars bolletje. Wat
Widdenog écht interactief maakt, is het feit dat
bezoekers die bolletjes ook zelf toevoegen.
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DIGITAAL HORECALOKET DOOR V-ICT-OR
Vlaamse ICT Organisatie V-ICT-OR

Voor de 27.000 Vlaamse horecaondernemers is het regelen van de vergunningen en diverse
benodigde goedkeuringen een grote opgave. Daarnaast is voor de overheden de verwerking
van de aanvragen een tijdrovende zaak, omdat vele aanvragen niet volledig, door gebrek aan
voldoende kennis, worden ingediend.
Voor de lokale besturen is er een digitaal horecaloket waarin we een integrale oplossing
aanbieden aan de (startende) horeca-uitbater om alle vergunningsaanvragen en overige
regelingen aan te vragen. De startende ondernemer wordt door de voor hem specifiek geldende
regelingen geleid, die hij direct kan aanvragen of afhandelen. Daarnaast worden koppelingen
voorzien met de digitale backoffice-systemen van de federale, Vlaamse en lokale besturen.

EBP Consulting is een
consultancybureau dat enkel
actief is op het stuk van de
overheidsopdrachtenreglementering.

Voor meer informatie over de dienstverlening van EBP Consulting:
www.ebpconsulting.be of consult@ebp.be
Pour plus d’informations sur les services offerts par EBP Consulting:
www.ebpconsulting.be ou consult@ebp.be

EBP Consulting est un bureau
de consultance qui se consacre
exclusivement à la problématique
des marchés publics.

De medewerkers van EBP Consulting beschikken
allemaal over een solide praktische en juridische
ervaring op het stuk van het overheidsopdrachtenrecht.
Sommigen ervan waren actief in dienst van overheden,
andere werkten als advocaat in deze materie. EBP
Consulting staat tevens in nauw contact met eminente
specialisten in deze materie.

De belangrijkste diensten die
EBP Consulting aanbiedt:

Les collaborateurs d’EBP Consulting disposent tous
d’une solide expérience pratique et juridique du droit
des marchés publics. Certains consultants ont travaillé
dans des administrations publiques, d’autres ont été
avocats dans cette matière. EBP Consulting entretient
également des liens étroits avec d’éminents spécialistes
de la matière.

Les principaux services offerts par
EBP Consulting sont les suivants:

PUBLICA_awards2018_catalogue A4 VERT 44 pages.indd 35

Consultancy
Opleidingen
Detachering van personeel
Publicaties

Consultance
Formations
Détachement de personnel
Publications

19/04/18 08:13

20
18

AWARDS
Inspire the Public Sector

VEILIGHEID
SÉCURITÉ
Veiligheid is een onderwerp dat een duizelingwekkende evolutie
doormaakt, vooral in de dramatische context van de jongste jaren.
Deze Award bekroont het meest vernieuwende veiligheidsproject
inzake persoonsgegevens, virtuele gegevens, klassieke bewaking of
veiligheidsproject in verband met terroristische aanslagen.
La «sécurité» est un sujet connaissant une évolution fulgurante et ce
notamment dans le contexte dramatique des dernières années. Cet Award
récompensera le projet de sécurité le plus innovant lié aux données
personnelles, virtuelles, de gardiennage classique, ou encore de sécurité
en lien avec les attentats terroristes.
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PREVIWEB DE LA ZONE DE SECOURS
DE WALLONIE PICARDIE

Zone de secours de Wallonie Picarde

Les pompiers sont souvent amenés à intervenir dans des lieux dont la configuration
leur est inconnue et qui présentent des risques pour les intervenants. Le projet
consiste à leur mettre à disposition, sur tablette, l’ensemble des informations dont
ils ont besoin pour une intervention sur un site à risque. Plans, moyens d’accès,
coordonnées des exploitants, caractéristiques des dangers présents sur le site,…,
tout leur est désormais accessible, partout et à tout moment.
La conception a été réalisée grâce à un réel partenariat entre les communes et
la zone de secours de Wallonie picarde, pour aboutir à une solution où tous les
partenaires sont gagnants.

02

MOBIELE CAMERA
DOOR THE SAFE GROUP

The Safe Group

De stad leeft en is voortdurend in beweging. De
uitdagingen waar een lokale overheid mee te maken
krijgt, zijn constant in evolutie. Voor aanzienlijke
problemen met een grote impact zijn zwaardere
investeringen in infrastructuur te verantwoorden.
Vanuit de openbare sector was er een duidelijke nood
aan een dynamische oplossing voor kleinschalige
of tijdelijke situaties waarvan de investering te
verantwoorden is. De mobiele camera is hierop het
ideale antwoord. Hij is makkelijk verplaatsbaar en
de batterij gaat tot 100 uur mee. Hij kan gebruikt
worden ter voorkoming van sluikstorten, tegen
vandalisme, als versterking bij evenementen of als
uitbreiding van een vast cameranetwerk.
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ANTIMALWARE AU CHR LIÈGE
Centre Hospitalier Régional de la Citadelle

L’année dernière, dans le monde entier, un grand nombre d’hôpitaux et d’entreprises ont été
l’objet d’attaques et ont été à l’arrêt pendant de nombreuses heures avec une perte financière
s’élevant jusqu’à 2% de leur chiffre d’affaires.
Il a été constaté que les attaques ne sont plus le fait d’un groupe de personnes mais d’un Etat.
Cela fait dorénavant partie de notre quotidien et nous a obligés à repenser les protections mises
en place pour répondre à ces nouvelles menaces.
Le CHR de Liège a décidé d’améliorer la protection antimalware de son système d’information
afin de répondre au mieux à la protection de ses actifs.

04

TÉLÉMAINTENANCE ET ASSISTANCE AU CHR LIÈGE
Centre Hospitalier Régional de la Citadelle

Le rôle de l’hôpital est en mutation. Ces changements de paradigmes lui demandent de s’ouvrir
sur l’extérieur, de se connecter et de s’équiper des outils nécessaires à cette démarche. Le plan
Move N’TIC du CHR de Liège est composé de 76 initiatives réparties principalement dans les 11
plateformes qui structurent le système d’information du centre hospitalier.
En outre, cette solution offre une approche innovante de la gestion des mots de passe des
administrateurs via un coffre-fort électronique (PAM - Privilege Access Management). Il est ainsi
possible d’éviter des cyberattaques attribuées à des utilisateurs non autorisés tirant parti des
codes d’accès d’utilisateurs privilégiés pour accéder au système d’information.

05

ISO27001 AU CHR LIÈGE
Centre Hospitalier Régional de la
Citadelle

L’hôpital est un milieu en perpétuel changement,
particulièrement au cours de ces derniers mois sur
le plan de la sécurité avec les nouvelles législations
de protection des données. Tous ces changements
nous obligent à penser différemment et à revoir
notre gouvernance en termes de sécurité et de
gestion des données sensibles. ISO27001 est une
norme internationale de système de gestion de la
sécurité de l’information.
Jusqu’à présent, aucun hôpital en Belgique n’a
obtenu cette certification. Cette démarche est
donc très innovante pour le secteur et un grand pas
pour la gouvernance en matière de sécurité. Nous
utilisons un logiciel d’analyse de risques dénommé
MONARC, issu des services publics du Luxembourg
et également utilisé par le SPF Justice.

PUBLICA_awards2018_catalogue A4 VERT 44 pages.indd 38

19/04/18 08:12

PRANA

PUBLICA_awards2018_catalogue
PRANA pub publica2018.indd 1 A4 VERT 44 pages.indd 39

19/04/18
18/04/18 08:13
22:31

20
18

AWARDS
Inspire the Public Sector

FACILITIES,
BUDGET & PEOPLE
De optimale day-to-day-organisatie van een
administratie vormt de basis voor de goede werking
van een instelling en de waarborg voor een kwalitatieve
dienstverlening aan de burgers. Deze Award bekroont
de beste initiatieven ter zake.
L’organisation optimale day-to-day d’une administration
constitue le socle du bon fonctionnement d’une
institution et la garantie d’un service de qualité offert
aux citoyens. Cet Award mettra en valeur les initiatives
les plus percutantes en la matière.
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DE WATERGROEP
MAAKT VAN ZIJN
WERKNEMERS DIGITALE
BURGERS EN
VERBETERT ZO DE
DIENSTVERLENING

De Watergroep-Emeritis-Attentia

De toekomst voor een HR-afdeling ligt in het
verschaffen van diensten met toegevoegde
waarde: het boosten van employer branding, het
ondersteunen en begeleiden van medewerkers in
hun loopbaantrajecten, opleidingen, etc.
Om te kunnen evolueren naar een interne HRdienstverlener, die niet enkel de administratieve
taken in goede banan leidt, zette De Watergroep
zwaar in op digitalisering. Zo kreeg de HR-afdeling
meer tijd om zich toe te leggen op kerntaken.
Voor de allereerste maal heeft een organisatie van
de Vlaamse overheid een project van dergelijke
omgang georganiseerd en zo ook het voortouw
genomen in de digitale revolutie.

02

E-GUICHET VILLE ET
CPAS DE LA LOUVIÈRE

Ville & CPAS La Louvière-IMIO-Centre recherche
PRECISE-Centre recherche LIRIS

Le projet consolide plusieurs facettes, plus
spécifiquement le contrôle interne, le plan
stratégique transversal et le contrat d’objectifs au
sein d’une seule plateforme. Il vise à appliquer de
manière concrète la devise de La Louvière «Vous
êtes au centre de tout» en mettant le citoyen au
centre des processus administratifs.
Le projet suit également une approche participative:
traditionnellement, les stratégies «e-Gov» et parfois
«Smart» suivent une logique «top-down» dans
laquelle les décideurs imposent des actions. Une
implication des utilisateurs dans le processus est
bénéfique à la ville de La Louvière et permet une
meilleure acceptation du système ainsi qu’une
meilleure détection des défauts potentiels.
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OH GOD EEN
KERSTBOODSCHAP
VAN DE PROVINCIE
ANTWERPEN

Prophets Antwerpen-De Vloer

In 2018 verandert, na jaren van politiek debat,
de rol die de provincies in ons land vervullen.
Sommige bevoegdheden worden aangescherpt
of versterkt, andere dan weer afgezwakt of
overgeheveld naar andere besturen.
Een verwarrende tijd. Niet alleen voor het grote
publiek maar ook voor de medewerkers van
Provincie Antwerpen zelf.
Door open en bloot in onze eigen communicatie
te duiden wat de meest kritische kijker zou denken,
draaiden we de rollen om. Het gaf ons de kans
om de meest gebruikelijke kritiek en de meest
prangende vragen meteen aan bod te laten komen.
We gaven onszelf net zo de kans om de rol die
onze medewerkers achter de schermen spelen
naar voor te schuiven. En te tonen dat we kritiek en
onwetendheid niet alleen gewoon zijn, maar ook
aankunnen.

04

JOBHAPPENING
IN KORTRIJK

© James Vanwalleghem

© Broos Claerhout Quindo

Stad Kortrijk
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De stad wil samen met de partners een grootschalige
Jobhappening organiseren om bachelors en
masters in hun laatste jaar en alumni van scholen
die minder dan twee jaar de onderwijsinstelling
verlaten hebben in contact brengen met potentiële
werkgevers, vanuit de wens en de economische
noodzaak om hun intellectuele en technische
capaciteiten zoveel mogelijk in te zetten in stad en
regio en zo de verdere economische ontwikkeling
van de regio te stimuleren.
Studenten uit het Hoger Onderwijs (hogere
onderwijsinstellingen en universiteiten) uit Kortrijk
krijgen de kans om hun opgedane kennis en
talenten in eigen regio te laten ontwikkelen door
in te stappen in bedrijven uit de regio. Ze krijgen
de gelegenheid om topbedrijven te spreken via
speeddates en contacten te leggen. Ze kunnen
eveneens luisteren naar inspirerende studentondernemers die een eigen onderneming starten en
die bijdragen tot een positief ondernemingsklimaat
in Kortrijk en in West- Vlaanderen.
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706560

vous assurez le bien-être
de la communauté
nous le vôtre

votre organisation mérite la meilleure des protections
C’est pourquoi AXA, un groupe solide et fiable, vous accompagne dans la gestion optimale de
vos assurances grâce à :


des experts à votre service avec une connaissance précise de vos risques



un dialogue en toute transparence



des solutions flexibles et sur mesure pour l’ensemble de vos demandes



une équipe de prévention dynamique et efficace

des outils digitaux performants.
Un marché public en perspective pour optimiser vos primes, garanties et services ?


Contactez-nous.
public.sector@axa.be

AXA, partenaire du secteur public
www.axa.be

7065606 Annonce Secteur public FR– A4.indd 1
PUBLICA_awards2018_catalogue A4 VERT 44 pages.indd 43

05/01/16 10:33
19/04/18 08:13

20
18

AWARDS
Inspire the Public Sector

GOED BESTUUR
BONNE GOUVERNANCE
Deze Award bekroont het project dat de meest
constructieve en inspirerende impuls geeft in dit opzicht.
Cet Award consacre le projet proposant l’impulsion
la plus constructive et inspirante en la matière.
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MARCHÉ PUBLIC DE TRAVAUX AYANT POUR OBJET DES TRAVAUX DE TOITURE À
EXÉCUTER DANS LES BÂTIMENTS COMMUNAUX DU DOMAINE PUBLIC ET PRIVÉ
DE LA VILLE DE BRUXELLES ET DANS LES BÂTIMENTS DE LA ZONE DE POLICE
BRUXELLES-CAPITALE/IXELLES.

Ville Bruxelles Département Patrimoine Public

La Ville de Bruxelles présente ce projet de bonne gouvernance développé au sein de la Ville et concernant la gestion de tous ses accordscadres pour l’exécution de travaux divers. Les soumissionnaires doivent toujours indiquer un pourcentage à appliquer aux travaux décrits
dans les clauses techniques, mais doivent préciser directement eux-mêmes un prix horaire. Le risque d’erreur s’en trouvera dès lors fortement
réduit. La Ville maintient son rôle de conseil en indiquant le tarif horaire estimé selon la conjoncture économique du moment.

02

HET GROENE LO2T
VAN WICHELEN

Gemeente Wichelen-Zero Emission Solution

Het burgemeestersconvenant voor klimaat en
energie is het grootste klimaat- en energieinitiatief ter wereld waarbij duizenden lokale
en regionale overheden zich engageren om de
Europese doelstellingen op hun grondgebied te
verwezenlijken.
Wichelen engageert zich om tegen 2030 de
jaarlijkse CO2-uitstoot met 40% te verminderen met
de campagne ‘Het Groene LO2T van Wichelen’.
Hierbij stond de inspraak van de burger centraal:
hij/zij kon suggesties doen om de doelstellingen
te bereiken. Enkele uitgelote burgers werden
klimaatambassadeur. Deze ambassadeurs werkten
voorstellen uit en organiseerden klimaattafels.
Daarbovenop werd ook nog een open
burgervergadering georganiseerd. Zo garanderen
we een betere toekomst aan onze inwoners.
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E-GUICHET VILLE ET
CPAS DE LA LOUVIÈRE

Ville & CPAS La Louvière-IMIO-Centre recherche
PRECISE-Centre recherche LIRIS

Le projet consolide plusieurs facettes, plus
spécifiquement le contrôle interne, le plan
stratégique transversal et le contrat d’objectifs au
sein d’une seule plateforme. Il vise à appliquer de
manière concrète la devise de La Louvière «Vous
êtes au centre de tout» en mettant le citoyen au
centre des processus administratifs.
Le projet suit également une approche participative:
traditionnellement, les stratégies «e-Gov» et parfois
«Smart» suivent une logique «top-down» dans
laquelle les décideurs imposent des actions. Une
implication des utilisateurs dans le processus est
bénéfique à la ville de La Louvière et permet une
meilleure acceptation du système ainsi qu’une
meilleure détection des défauts potentiels.

04

ISO27001
AU CHR LIÈGE

CHR Liège

L’hôpital est un milieu en perpétuel changement,
particulièrement au cours de ces derniers mois surn
le plan de la sécurité avec les nouvelles législations
de protection des données. Tous ces changements
nous obligent à penser différemment et à revoir
notre gouvernance en termes de sécurité et de
gestion des données sensibles. ISO27001 est une
norme internationale de système de gestion de la
sécurité de l’information.
Jusqu’à présent, aucun hôpital en Belgique n’a
obtenu cette certification. Cette démarche est
donc très innovante pour le secteur et un grand pas
pour la gouvernance en matière de sécurité. Nous
utilisons un logiciel d’analyse de risques dénommé
MONARC, issu des services publics du Luxembourg
et également utilisé par le SPF Justice.
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Een goede reputatie bouw je samen
met de nieuwe Ford Transit Custom.

Ontdek de nieuwe Ford Transit Custom
Een goede indruk maak je van bij het begin. En met de nieuwe Ford Transit Custom
is het meteen raak! Zijn vernieuwd uiterlijk en interieur, zijn complete standaarduitrusting
en de introductie van nieuwe technologieën op vlak van veiligheid en connectiviteit
leggen de lat nog hoger.
Ontdek hoe de nieuwe Ford Transit Custom mee bouwt aan uw goede reputatie.

6,2-7,2 L/100 KM.

161-187 G/KM CO2. (NEDC)

Verbruik en uitstoot geldig voor de uitvoering met banden zoals beschreven in de standaarduitrusting. Optionele banden kunnen een andere CO2-uitstoot en verbruik tot gevolg hebben. Contacteer uw Ford-verdeler
Geef voorrang aan veiligheid. Milieu-informatie [KB 19/03/2004]: www.nl.ford.be/milieu. ford.be
voor meer informatie of raadpleeg www.nl.ford.be.
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MELDPUNT 1788 #VANRSL IN ROESELARE
Stad Roeselare

De stad Roeselare verbeterde haar dienstverlening de afgelopen twee jaar en de
burger kwam hierbij centraal te staan. Naast de verregaande digitalisering kan
iedereen sinds 6 maart 2017 voor meldingen én algemene informatie terecht op
het gratis nummer 1788. Dit initiatief kwam er nadat bleek dat liefst 52% van de
inwoners ontevreden was over de afhandeling van een melding.
1788 is zoals gezegd een gratis nummer waarnaar gebeld kan worden, maar
daarnaast is er www.1788.be waar je meteen een meldingsformulier kan invullen.
Daarnaast bestaat het e-mailadres 1788@roeselare.be en ook via WhatsApp is de
dienst te bereiken. Hierdoor kan de burger steeds de vereiste informatie bekomen.

06

DORPSRAAD
GERAARDSBERGEN

Stad Geraardsbergen

Sinds 2015 kent elke deelgemeente van
Geraardsbergen een dorpsraad. Dit wil zeggen
dat er 15 dorpsraden zijn plus twee wijkraden in
het centrum van de stad. Ondertussen zijn die al
een gevestigde waarde en kunnen inwoners via dit
bewonersplatform actief deelnemen aan het beleid
in Geraardsbergen.
Tot nu toe ging de meeste aandacht naar het
verankeren van participatie in de dorpen via deze
raden. In de toekomst willen we werken aan een
structurele vorm van participatie. In een verdere
fase wordt gedacht aan begrotingsparticipatie en
digitale participatie. Deze laatste vorm moet vooral
de jonge bevolking bereiken en gebeurt via Hoplr.
Daarom wordt nu volop geëxperimenteerd met
Hoplr om laagdrempeliger te werken. Het is een
handige tool om de ontstane dynamiek in de wijken
vast te houden en het buurtgevoel te versterken.
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Découvrez



Arômes naturels



Légèrement pétillant



Pas de sucres, pas d’édulcorants



© 2017 “Chaudfontaine” est une marque déposée de MMJ.
ER – Etienne Gossart - Coca-Cola European Partners Belgium sprl - Chaussée de Mons 1424, 1070 Bruxelles – RPM BE 0425071420.

la nouvelle gamme d’eaux aromatisées de Chaudfontaine
0 calories

Pamplemousse
& Cranberry

Framboise
& Citron Vert
Citron

Citron Vert
& Menthe

Placemat CHF - 325x230mm.indd 2

24/07/17 16:22

APPORTE L’EXPÉRIENCE D’UN BAR À CAFÉ AU BUREAU
QUALITÉ SUPÉRIEURE
100% ARABICA
FRAÎCHEMENT MOULU
À CHAQUE TASSE
DES MACHINES À CAFÉ HAUT DE
GAMME ET PROFESSIONNELLES
FORMULE TOUT-EN-UN :
PRODUIT, MACHINES ET SERVICE

ENVIE DE PLUS ?

Surfez sur www.chaqwa.be ou appelez le numéro gratuit 0800.99.197
‘CHAQWA’ and ‘Your cup is calling’ are registered trademarks of The Coca-Cola Company. ©2016 The Coca-Cola Company. ER – Coca-Cola Services s.a Chaussée de Mons 1424, 1070 Bruxelles RPM BE0462525791

10605-AZ-Annonce Chaqwa 185x128.indd 1
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GEMEENSCHAPSWACHTEN 2.0
IN MECHELEN

Stad Mechelen-Tobania

De gemeenschapswachten van de stad Mechelen gaan op patrouille met een
tablet waarop een app staat die specifiek voor hen ontwikkeld werd. Hiermee
kunnen ze al hun vaststellingen en verslagen digitaal registreren ter plaatse. De
plaatsbepaling gebeurt via keuzelijsten van straten en via satelliet.
Daarnaast kunnen de wachters elk toezicht dat zij doen, ingeven. Zo weten we
wat juist gebeurde op een bepaalde plaats en wie er allemaal bij betrokken was.
Hierdoor kan de aanpak van overlast verfijnd worden. Dankzij de digitalisatie
wordt de administratieve last verminderd, wordt de kwaliteit verhoogd en kunnen
de wachters gerichter ingezet worden. Tot slot worden de andere stadsdiensten
efficiënter ondersteund door deze digitalisatie.

Share your experience!
#PUBLICA2018
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EVENTS
EBP 2018

PUBLIC TENDERS

CONSTRUCTION
& URBANISM

Vlaams grondbeleid
en- regelgeving

e
Save th

date!

PUBLIC SECTORS
ACTUALITEITEN AMBTENARENRECHT
CONGRÈS FONCTION PUBLIQUE

24/05/2018, Brussels

29/05/2018, Brussels

14/06/2018, Brussels

07/06/2018, Brussels

22/11/2018, Brussels

SUSTAINABLE
STEDENBOUW & RUIMTELIJKE ORDENING
CONGRÈS DE L’URBANISME ET
DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

13/09/2018, Brussels

20/09/2018, Brussels

INSURANCE DAY

25/10/2018, Brussels

08/11/2018, Brussels

29/11/2018, Brussels

04/12/2018, Brussels

Contact: seminars@ebp.be – 02-894 56 05 (NL) – 02-894 56 06 (FR)
EBP – Av. Brg. Etienne Demunterlaan 3 b 6 – 1090 Jette
Programs and registrations: www.ebp.be/nl/opleidingen-evenementen
www.ebp.be/fr/formations-evenements
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Find photos and information on:

www.publica-brussels.com
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