
 

 

400.000 euro om het IT-ondernemerschap in het Brussels Gewest te 

stimuleren 
 

IBM, SAP, Google, Microsoft… Naast deze reuzen van de digitale economie zijn het in 

Brussel vooral honderden kleine en middelgrote ondernemingen die van het Gewest het 

referentiecentrum voor de digitale economie in België maken. Na een beslissing van Didier 

Gosuin, de Brusselse minister van Economie en Tewerkstelling, schrijft het Gewest een 

projectoproep van 400.000 euro uit om de sector van de digitale economie in Brussel een 

boost te geven. 

 

Brussel telt meer dan 2.000 ondernemingen actief in de informatie- en 

communicatietechnologie. Daarvan is 76% een zeer kleine onderneming (minder dan 10 

werknemers). De digitale sector in Brussel is goed voor 7,6% van het bbp, of in totaal 5,1 

miljard euro, tegenover 1,23 miljard euro in Wallonië (1,4% van het bbp). De 

technologische industrie telt 31.578 jobs, waarvan 60% rechtstreeks in de ICT-sector, 28% 

in de bijbehorende diensten en 12% in de installatie en het onderhoud. 

 

Didier Gosuin, de Brusselse minister van Economie, die zich bewust is van het potentieel 

dat dit ecosysteem in termen van toegevoegde waarde en jobs vertegenwoordigt, heeft in 

januari 2017 het NextTech-plan gelanceerd. Dat bestaat uit 20 concrete maatregelen om 

het digitale ondernemerschap in Brussel te bevorderen. 

 

“Door vandaag deze projectoproep van 400.000 euro uit te schrijven, leg ik nog meer de 

nadruk op de steun van het Gewest voor de digitale sector. Met deze projectoproep 

stimuleer ik immers de verwezenlijking van de maatregelen uit het NextTech-plan door de 

focus te leggen op drie technologieën met een groot potentieel: de virtuele realiteit, het 

internet der dingen en de big data”, stelt Didier Gosuin. 

 

Er werden vijf prioritaire maatregelen voor deze projectoproep gekozen: 

 

1. Gespecialiseerde begeleiding in de technologieën van de virtuele realiteit, het internet 

der dingen en de big data. Deze maatregel is bedoeld om de verenigingen te 

ondersteunen die kandidaat-ondernemers met een economisch project in verband met 

de 3 prioritaire technologieën bijstaan. Of om bepaalde ondernemingen bewust te 

maken van de digitale transformatie die deze nieuwe technologieën op hun sectoren 

zouden kunnen teweegbrengen. 

2. Sensibilisering van de jongeren voor IT-beroepen die in verband staan met deze drie 

technologieën. 



3. Een opleiding verkoop voor ICT-ondernemers. Zijn/haar product weten te verkopen, 

is immers van fundamenteel belang. De opleiding moet ertoe leiden dat de ondernemers 

hun producten snel op de markt kunnen brengen en kunnen verkopen. 

4. Voorbereiding op de internationale technologiebeurzen. De deelname aan een 

internationale beurs is voor een onderneming de kans om nieuwe klanten te vinden en 

haar zaken uit te breiden. 

5. De ontwikkeling van korte ICT-opleidingen die verband houden met de 3 

technologieën uit het plan. 

“Wij moeten vandaag investeren in de groeisectoren die de economie van morgen vormen. 

Wij moeten de weg van de digitale economie inslaan, door de geboden perspectieven te 

grijpen en door de hindernissen te beperken die de mogelijkheden tot het creëren van 

rijkdom en werkgelegenheid voor de Brusselaars in gevaar brengen”, besluit Didier Gosuin. 

 

Alle ondernemingen, zelfstandigen, vzw’s, etc. die activiteiten uitwerken ter ondersteuning 

van de ontwikkeling van de digitale economie in het Brussels Gewest, kunnen reageren op 

de projectoproep. Ze hebben tot 1 september de tijd om een innoverend project in te 

dienen dat bijdraagt aan de ontwikkeling van digitale ondernemingen in het Brussels 

Gewest. 
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