1. VOORWOORD
In 2017 hebben we het familiebedrijf Oude metalen Harzé, dat we steeds met hart en ziel hebben
geleid, om verschillende redenen verkocht. Vermits de recyclagegenen zich niet laten temmen en we
ervan overtuigd zijn dat veel goede ideeën van jongeren komen, hebben we besloten deze beide zaken
te combineren in het “ FONDS HARZÉ “.
Het Fonds Harzé zal het onderwijs ondersteunen bij de ontwikkeling en realisatie van projecten voor
“innovatieve recyclagetechnieken” door jaarlijks een stimulerende geldprijs uit te reiken aan de
geselecteerde winnende projecten. Deze projecten kunnen vanuit elke vorm van erkend 15+ en 18+
onderwijs in Vlaanderen worden ingediend, omdat we van mening zijn dat in elke vorm van onderwijs
de mogelijkheid bestaat om baanbrekende ideeën naar voren te brengen en we een zo breed mogelijk
platform willen creëren voor studenten.
Dank zij onze jarenlange ervaring in de recyclage, het enthousiasme van onze contacten binnen en
buiten de sector en de steun van Louis Verbruggen die ons steeds met raad en daad heeft bijgestaan,
konden we het “FONDS HARZÉ “ boven de doopvont houden.
Alle betrokkenen, wijzelf maar ook de commissieleden van het Fonds Harzé en de leden van de
Evaluatiecommissie/Jury zetten zich belangeloos in vanuit de overtuiging dat jongeren met goede
ideeën soms net dat extra zetje nodig hebben om grootse dingen te realiseren. Dat extra zetje zal
bestaan uit een jaarlijkse financiële ondersteuning van in totaal 5.000 €, te verdelen over de finaal
geselecteerde projecten.
Door voldoende publiciteit binnen het ondernemerslandschap te voorzien voor de winnende en/of
veelbelovende projecten verwachten we dat de bedrijfswereld hier mee zal op inspelen en zich zal
inzetten om ideeën en projecten verder te ontwikkelen in samenwerking met de betrokken
schoolgemeenschappen en studenten.

Sus Harzé - Hilde Hanselaer
Oprichters “FONDS HARZÉ”
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Onderwijs ondersteunen bij de ontwikkeling van projecten
die instaan voor innovatieve recyclagetechnieken met
inachtneming van het MVO-gedachtegoed en met de focus
op duurzaamheid en circulaire economie
2. WAAROM DOEN WE DIT?
Goede, innovatieve en wereldverbeterende ideeën zitten overal.
We zijn er echter van overtuigd dat er ook en vooral in de schoot van het onderwijs mogelijk
baanbrekende innovatieve ideeën sluimeren en kunnen uitgewerkt worden, dus willen we ons daarop
focussen.
Een jaarlijkse “Prijs Fonds Harzé” (PFH) wordt daarom ingesteld ter aanmoediging van studenten met
een extra focus op het principe “Reduce – Reuse – Recycle” en van wie het wetenschappelijke werk en
zijn concrete realisatie positief bijdragen tot een verlaging van de klimaatverstoring op onze planeet,
met extra aandacht voor de impact van het idee, de machine of van het project op mens, milieu en
maatschappij.

3. HOE GAAN WE DIT DOEN? - KORTE SAMENVATTING
Het Fonds Harzé en deze projectoproep, binnen de schoot van de Koning Boudewijnstichting (KBS),
staan open voor deelname door studenten (individueel of in groep) uit alle types van onderwijs in
onderwijsinstellingen erkend door de Vlaamse Gemeenschap.
Hiertoe behoren binnen het kader van het Fonds Harzé voor deze specifieke projectoproep zowel 15+
als 18+ onderwijs binnen de Vlaamse Gemeenschap, van het beroepsonderwijs tot de universiteiten,
tot onze doelgroep.
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De projectoproep zullen we om evenwichtige beoordelingsredenen verder indelen in twee
beoordelingscategorieën, namelijk projectcategorie 15+ onderwijs en projectcategorie 18+ onderwijs.
Studenten kunnen alleen via de officiële procedures en kanalen van de schoolgemeenschap waartoe
zij behoren en onder begeleiding en met akkoord van een promotor en/of coördinerende
verantwoordelijke een project indienen dat op minimum op één of een combinatie van meerdere van
de drie onderstaande projectthema’s betrekking moet hebben om in aanmerking te kunnen komen
voor deelname aan de Prijs Fonds Harzé.
Projectthema’s - Zie verder Bijlage 1 voor hoofd- en subthema’s ter inspiratie
•
•
•

1. Circulaire economie
2. Innovatief project
3. Recyclage als focus

Randvoorwaarden
•
•
•
•

1. Aandacht voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) en de
Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Agenda 2030 VN (17 SDG’s)
2. Praktische realiseerbaarheid en timing
3. Financiële draag- en haalbaarheid
4. Correct taalgebruik

De Prijs Fonds Harzé verloopt in de volgende 9 fasen (voor details zie verder punt 6).
Rood geeft de actie aan van de inschrijvers/deelnemers.
•
•
•

Fase 1
Fase 2
Fase 3

•
•
•
•

Fase 4
Fase 5
Fase 6
Fase 7

•
•

Fase 8
Fase 9

Kennisgeving en projectoproep PFH
Inschrijving voor deelname PFH
Jurybeoordeling van de aangemelde projecten op PFHprincipes
Ondertekening Intentieverklaring voor deelname PFH/KBS
Realisatie van het project door de deelnemers
Indienen einddossier met resultaten door de deelnemers
Jurybeoordeling en eerste selectie van de ingezonden einddossiers
van de projecten + Delegatiebezoek Jury aan de geselecteerde
topprojecten met presentatie, toelichting en verdediging
Eindbeoordeling Jury met rangschikking topdossiers
Academische zitting en uitreiking van de PFH

4. JAARLIJKSE PRIJS FONDS HARZÉ – BEDRAG
Aan de jaarlijkse “Prijs Fonds Harzé” is als volgt een geldbedrag voor de betreffende student(en) en
een trofee PFH voor de betrokken onderwijsinstelling verbonden:
Categorie 15+ onderwijs
Winnaar

1000 € + trofee PFH

Laureaat 1

300 €
3

Laureaat 2

150 €

Laureaat 3

Eervolle vermelding

Laureaat 4

Eervolle vermelding

Categorie 18+ onderwijs
Winnaar

1500 € + trofee PFH

Laureaat 1

750 €

Laureaat 2

300 €

Laureaat 3

Eervolle vermelding

Laureaat 4

Eervolle vermelding

Extra Project +
Winnaar

1000 €

Uit het totaal van alle ingezonden gerealiseerde projecten zal de voltallige jury finaal de projecten
selecteren voor de eindronde van beoordeling (zie verder punt 6 voor details).
In totaal kunnen dan vervolgens max. 11 prijzen worden toegekend na presentatie, toelichting en
verdediging van het project door de indiener(s) en na beraadslaging door de voltallige jury.
De toegekende prijs geldt ten persoonlijke titel van de indiener(s) student(en).
Indien de jury zou oordelen dat geen of slechts een beperkt aantal van de ingezonden projecten aan
de in dit draaiboek bepaalde en opgenomen voorwaarden voldoet, worden de hieraan verbonden
prijzen voor dat jaar niet of slechts beperkt toegekend.
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5. EVALUATIECOMMISSIE - JURY
Het gehele procedureverloop voor het toekennen van de Prijs Fonds Harzé staat onder toezicht,
controle en bijsturing van enerzijds de Koning Boudewijnstichting (KBS) en anderzijds een
onafhankelijke Evaluatiecommissie (EC). Deze EC treedt voor alle beoordelingen tevens op als jury.
De EC/jury zal bestaan uit leden met een diverse achtergrond om een evenwichtige beoordeling te
garanderen.
Het operationele kernbestuur bestaande uit Sus Harzé, Hilde Hanselaer en Louis Verbruggen zal verder
worden aangevuld met: experten uit de recyclage- en afvalsector; personen met kennis en ervaring in
het domein onderwijs en vertegenwoordigers uit de financiële sector en de overheid. Verder
garandeert deze samenstelling van de EC/jury deskundigheid en ervaring met betrekking tot de
domeinen ondernemerschap, projectbeheer en duurzaamheid.
De samenstelling van de EC/jury is bewust neutraal gepositioneerd. Geen van de commissieleden heeft
of mag belangen hebben of verkrijgen in een betrokken onderwijsinrichting en niemand heeft
rechtstreeks of onrechtstreeks een belangenconflict bij de projecten. In voorkomend geval onthoudt
het lid zich dan van de beoordeling van het betrokken project en is er meldingsplicht aan de Voorzitter
voor de start van de evaluatie.
De EC/jury vertrekt steeds vanuit een constructieve benadering en alles wat binnen deze Jury wordt
behandeld, blijft strikt vertrouwelijk en valt onder de geheimhoudingsplicht.

Samenstelling EC - jury:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sus Harzé
Hilde Hanselaer
Louis Verbruggen
Nicole Plets
Caroline Craenhals
Peter Brughmans
Carine Lievens
Dirk Van Gorp
Heidi Van Horebeek

Oprichter Fonds Harzé - Kernbestuur
Oprichter Fonds Harzé - Kernbestuur
Voorzitter Fonds Harzé - Kernbestuur
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid

Betrokkenheid Koning Boudewijnstichting (KBS) - Bestuurscomité:
•
•
•
•
•

Sus Harzé
Hilde Hanselaer
Louis Verbruggen
Gerrit Rauws
Sarah Reyn

Oprichter Fonds Harzé
Oprichter Fonds Harzé
Voorzitter Bestuurscomité Fonds Harzé
KBS – Directeur KBS
KBS – Secretaris Fonds Harzé
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6. WAT GAAN WE DOEN? – HET PROJECTVERLOOP IN DETAIL
Fase 1: Kennisgeving van de projectoproep
In het najaar 2021 zullen mogelijke relevante onderwijsinstellingen erkend door de Vlaamse
Gemeenschap op de hoogte gebracht worden van de projectoproep Prijs Fonds Harzé. Dit zal gebeuren
door middel van een doelgroepgerichte digitale campagne, mede ondersteund door de Koning
Boudewijnstichting.
Indien gewenst en na afspraak kan iemand van het kernbestuur de onderwijsinrichting bezoeken voor
meer duiding en toelichting.
Indien de noodzaak zich voordoet kan het Fonds Harzé beslissen om een gemeenschappelijke
infosessie te organiseren voor verdere duiding en toelichting.

Fase 2: Inschrijving, voorwaarden en criteria voor deelname
Deelname aan de Prijs Fonds Harzé is gratis en berust op het principe van vrijwilligheid.
Het Fonds Harzé en de betreffende projectoproep staan open voor deelname door alle types van
onderwijs in onderwijsinstellingen erkend door de Vlaamse Gemeenschap.
Hiertoe behoren voor deze projectoproep “Prijs Fonds Harzé” zowel reguliere studenten 15+ onderwijs
als reguliere studenten 18+ onderwijs - van het beroepsonderwijs tot de universiteiten - tot de
doelgroep. Doctoraatsprojecten of equivalent en gesubsidieerde langlopende projecten sluit het
Fonds Harzé van deelname uit.
De projectoproep wordt om evenwichtige beoordelingsredenen verder ingedeeld in twee
beoordelingscategorieën, namelijk projectcategorie 15+ onderwijs en projectcategorie 18+ onderwijs.
Studenten kunnen via de officiële procedures en kanalen van de schoolgemeenschap waartoe zij
behoren en onder begeleiding en met akkoord van een promotor en/of coördinerende
verantwoordelijke een project indienen dat aan de opgelegde minimumvoorwaarden van de Prijs
Fonds Harzé moet voldoen om in aanmerking te kunnen komen.
Alle interne en/of externe eigen projectkosten worden door de inschrijver(s) zelf gedragen en vallen
buiten de scope van de Prijs Fonds Harzé.
Projecten kunnen aangemeld worden door het online inschrijvingsformulier in te vullen via de website
van de Koning Boudewijnstichting. Het formulier bevat naast de gegevens van de indiener(s) en de
betrokken onderwijsinstelling, ook een titel en korte omschrijving van het project omvat.
De opengestelde periode voor inzending van aanvraag tot deelname aan de PFH loopt van 4 oktober
2021 tot en met 25 november 2021.
Aanvraag tot deelname – Voorwaarden en criteria
De hoofdvoorwaarde om deel te nemen aan de Prijs Fonds Harzé is een project ambiëren dat
aan één of een combinatie van meerdere van volgende Prijs Fonds Harzé-(PFH-) thema’s een
innoverende en praktisch realiseerbare invulling geeft over een looptijd van 1 studiejaar (of
meerdere studiejaren indien in de studierichting van toepassing).
Van de aangemelde projecten door de deelnemende instellingen/organisaties wordt verwacht
dat de gekozen individuele projecten op zich naast het voldoen aan de hier voorliggende
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voorwaarden PFH, in tweede orde de potentie hebben tot een topselectie voor de Prijs Fonds
Harzé via een te verwachten eindbeoordelingspuntenscore door de deelnemende
instelling/organisatie zelf van minimum 15/20.
Projectthema 1 PFH: Circulaire economie
Omdat we maar 1 planeet Aarde hebben, deze planeet hoe dan ook zijn eindigheid heeft en
dus ingevolge daarvan de ontginning van grondstoffen niet oneindig is en er toekomstgericht
vooral met herbruikbare/recycleerbare materialen zal gewerkt moeten worden, ligt dan ook
hier het belangrijkste aandachtspunt voor een in te dienen project.
Projectthema 2 PFH: Innovatief project
Nieuwe of vernieuwde methodes, machines of technieken om één of meerdere
productstromen in de breedste zin te recycleren/hergebruiken/reduceren is het speerpunt en
de leidraad voor een in te dienen project.
Projectthema 3 PFH: Recyclage als focus
Projecten moeten vooral focussen op het inzamelen en verwerken van materialen waarbij het
hoogst mogelijke percentage recyclage/hergebruik/nuttige toepassing/reductie wordt
nagestreefd. Dit kan van toepassing zijn op materialen die nu al gerecycleerd/hergebruikt
worden, maar ook op materialen waarvoor recyclage/hergebruik tot nu toe problematisch is.
Bijkomende randvoorwaarden PFH
Verder gelden onderstaande randvoorwaarden:
Randvoorwaarde 1 PFH: Aandacht voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)
en de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Agenda 2030 VN - 17 SDG’s
Bij de uitwerking van het dossier moeten de indieners ook stilstaan bij de impact van het idee,
de machine of het project op mens, milieu en maatschappij. Duurzaamheid in de meest brede
zin zal een belangrijk criterium zijn bij de evaluatie en selectie van de ingediende projecten.
Gebruikte materialen, demonteerbaarheid (indien van toepassing), herbruikbaarheid ,
recycleerbaarheid van de materialen en de deelstromen, energie nodig om de materialen
herbruikbaar te maken, percentage van nuttige toepassing, …. zijn allemaal factoren die
worden meegenomen in het evaluatieproces en de finale selectie voor toelating tot deelname.
Randvoorwaarde 2 PFH: Praktische realiseerbaarheid en Timing
Het aangemelde project mag – op voorwaarde van uitsluiting - niet beperkt blijven tot een
theoretische wetenschappelijke studie alleen.
Bij de beoordeling van de aangemelde projecten zal de Jury naast de wetenschappelijke
waarde van het project ook rekening houden met de technische haalbaarheid en praktische
toepasbaarheid van het project, inclusief de scoop en breedte van milieu, sociale en
maatschappelijke impact van het ingediende project.
Een praktisch uitgewerkte realisatie maakt dus verplicht deel uit van de projectuitvoering.
Deze uiteindelijke realisatie mag in de schoot van de PFH een modeluitwerking of een pilootof proefopstelling betreffen, die indien positief beoordeeld en goed bevonden wordt, dan
verder mogelijk een ‘upscaling’ kan krijgen naar een (semi-) industriële toepassing.
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Randvoorwaarde 3 PFH: Financieel
Het project moet naast een aangetoonde technische haalbaarheid, ook economisch en
financieel haalbaar zijn.
Methodes, machines of technieken die economisch/financieel en/of sociaal-milieumaatschappelijk onmogelijk/onrealistisch worden geacht, zullen ongunstig worden
beoordeeld door de Jury.
Randvoorwaarde 4 PFH: Taal
Het project wordt beschreven en gerealiseerd in het Nederlands. Indien als projecttaal een
andere taal dan het Nederlands wordt verkozen is alleen het Engels toegestaan. Het is dan wel
vereist om voor elk projectfase een samenvatting in het Nederlands te voorzien voor verdere
beoordeling door de Jury.
Bij de beoordeling van de ingediende projecten zal de Jury ook rekening houden met de zorg
voor een correct taalgebruik.

Fase 3: Beoordeling van de regelmatig aangemelde projecten voor deelname
De eindbeoordeling van het aangemelde project voor deelname aan de Prijs Fonds Harzé gebeurt door
de voltallige jury.
De jury zal alle ingezonden aanvragen tot deelname aan de PFH beoordelen tussen 29 november 2021
en 17 december 2021.
De jury houdt bij de evaluatie voor deelname van de aangemelde projecten o.a. met het volgende
rekening:
•

•
•
•
•
•
•

Om neutraliteit in de beoordeling van de ingediende projecten te waarborgen zal een toetsing
aan het SMART-principe (een project MOET: Specifiek (PFH), Meetbaar, Acceptabel,
Realistisch en Tijdgebonden zijn) standaard deel uitmaken van het evaluatieproces. Een
negatieve beoordeling van één of meerdere van de samenstellende SMART-deelvoorwaarden
leidt automatisch tot een negatieve beoordeling van het project.
De jury verwacht dat in het kandidaat-dossier van het project acties worden uitgevoerd op
minimum één of een combinatie van meerdere van de drie projectthema’s PFH.
Om de impact en de effecten van het voorgestelde project te kunnen beoordelen, moeten de
resultaten minstens meetbaar, aantoonbaar en auditeerbaar zijn.
Voor elke (deel-)actie in het project wordt een meetbaar of aantoonbaar streefdoel
vooropgesteld.
Het bekomen van de toelating tot deelname is niet afhankelijk van het aantal ingezette
mensen of middelen.
De omvang van het dossier op zich is geen criterium. We beogen immers kwaliteit eerder dan
kwantiteit.
Het is vooral belangrijk dat in het project het voornemen aanwezig is om innovatieve en
resultaatgerichte verbeteringen en vooruitgang neer te zetten in de vooropgestelde thema’s.

Indien de jury een aangemeld project niet aanvaardt, dan zal het Fonds Harzé de inschrijver hiervan
op de hoogte brengen. Als er voldoende potentieel is tot deelname mits verdere aanpassing en/of

8

bijsturing van het project, zal dit ook door het Fonds Harzé kenbaar gemaakt worden. Het is dan aan
de inschrijver om hierover voor verdere corrigerende actie(s) te beslissen.
Keurt de jury het projectdossier goed, dan moet de Intentieverklaring als definitieve stap tot deelname
aan de Prijs Fonds Harzé ondertekend bezorgd worden (zie fase 4).
Fase 4: Aanvaarding van de voorwaarden van de PFH voor deelname door de inschrijver en
ondertekening van de intentieverklaring voor deelname aan de Prijs Fonds Harzé
Pas op het ogenblik dat de jury het licht op groen heeft gezet en het kandidaatsdossier heeft aanvaard
voor deelname, wordt aan de onderwijsinstelling gevraagd om de intentieverklaring voor deelname
aan de Prijs Fonds Harzé te ondertekenen.
Terugzending van de ondertekende intentieverklaring deelname PFH is een noodzakelijke voorwaarde
en dient te gebeuren voor 21 januari 2022.
Na terugzending en ontvangst van de ondertekende intentieverklaring wordt de naam van de
onderwijsinstelling en betrokken student(en) voor deelname aan de Prijs Fonds Harzé officieel
genoteerd en openbaar gemaakt.
Door het ondertekenen van de intentieverklaring verbindt de onderwijsinstelling en het betrokken
projectteam zich ertoe om het ingediende project naar best vermogen uit te voeren en onderstaande
algemene aspecten MVO te respecteren.
ISO 26000 – 7 MVO principes:
Fundamenten:
o Verantwoordelijkheid nemen
o Transparant zijn
o Zich ethisch gedragen
o Respect en eerbied tonen voor de belangen van stakeholders
o Respect en eerbied tonen voor de wetgeving
o Respect en eerbied tonen voor de internationale gedragsnormen
o Respect en eerbied tonen voor de mensen- en kinderrechten
En verder ook:
o Respecteren en eerbiedigen van de privacy
o Respecteren en eerbiedigen van de geheimhouding
o Nultolerantie tegenover plagiaat en patentmisbruik

Fase 5: Realisatie van het project door de deelnemers
Tussentijdse overlegmomenten tijdens de realisatie van het project zijn mogelijk op aanvraag.
Van het uiteindelijk gerealiseerde project verwacht het Fonds Harzé dat de
indiener/onderwijsinstelling op zich als verantwoordelijke coördinator en promotor van het project,
overtuigd is dat de meerwaarde ervan ruimschoots voldoet om op zich aanspraak te kunnen maken
op de verwerving van een prijs Fonds Harzé, inclusief het hieraan verbonden geldelijke bedrag.
De jury verwacht een puntenscore door de instelling zelf van min. 15/20 of een equivalent hiervan.
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Fase 6: Indienen eindverslag en resultaten van het afgewerkte en gerealiseerde project door de
deelnemer
Na het verstrijken van het projectjaar bezorgt de projectindiener een projectverslag aan de
organisatoren van de Prijs Fonds Harzé.
Dit eindverslag bevat een beschrijving van de geleverde (deel)inspanningen, successen en
mislukkingen en de bereikte praktische realisatie(s) en de behaalde resultaten m.b.t. de voorgestelde
projectthema’s PFH.
Het volledige projectdossier wordt digitaal bezorgd (in de periode 13 juni 2022 – 15 juli 2022 of
2023/2024 indien in de studierichting van toepassing) en dient minimum aan te tonen dat er voldaan
wordt aan de vooraf opgelegde en afgesproken criteria en voorwaarden van het Fonds Harzé.

Fase 7: Beoordeling van de ingezonden einddossiers van de projecten
De voltallige jury beoordeelt vanaf 18 juli 2022 alle ingezonden en voorgelegde dossiers van
afgewerkte projectrealisaties en stelt een topselectie samen van potentiële winnaars.
Om neutraliteit in de beoordeling van de ingezonden einddossiers te waarborgen zal wederom een
toetsing aan het SMART-principe (een project MOET: Specifiek (PFH), Meetbaar, Acceptabel,
Realistisch en Tijdgebonden zijn) standaard deel uitmaken van het evaluatieproces. Een negatieve
beoordeling van één of meerdere van de samenstellende SMART-deelvoorwaarden leidt automatisch
tot een negatieve beoordeling van het project.
Dossiers die niet tot de topselectie behoren worden door het Fonds Harzé op de hoogte gebracht van
de beslissing van de jury. Dossiers die tot de topselectie behoren worden uitgenodigd voor een
projectvoorstelling met toelichting en verdediging aan de Jury (zie fase 8).
Fase 8: Beoordeling van de gekozen en gepresenteerde topdossiers die in aanmerking komen voor
de Prijs Fonds Harzé
De topdossiers worden uitgenodigd om hun project toe te lichten aan en te verdedigen voor de
jurydelegatie in de periode vanaf 18 juli 2022 – 16 september 2022 (thesissemesterdossiers en tweede
zit dossiers worden individueel behandeld). Zij mogen dat doen door middel van een presentatie, een
model of een proefopstelling ter plaatse.
De voltallige jury bespreekt voor een finale beoordeling het resultaat van alle eindpresentaties,
evalueert de gedane inspanningen en correcties en de bekomen praktische eindresultaten en doet
een uitspraak over het al dan niet toekennen van een prijs Fonds Harzé.
Indien de projectindiener uiteindelijk niet genomineerd wordt, neemt het Fonds Harzé contact op om
de beslissing verder te duiden.
Fase 9: Sensibiliserend slotevent en uitreiking Prijs Fonds Harzé
Indien een project door de jury wel genomineerd wordt, brengt het Fonds Harzé de indiener van het
project hiervan op de hoogte en ontvangt de indiener van het Fonds Harzé een uitnodiging voor een
slotevent met prijsuitreiking tijdens een afsluitend event.
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Tijdens dit sensibiliserend slotevent “Prijs Fonds Harzé” in het najaar 2022 worden de winnaars en de
laureaten en hun verbonden onderwijsinstellingen bekendgemaakt en zullen de prijzen en bedragen
officieel overhandigd worden.
Alle betrokkenen: winnaars, laureaten, deelnemers-inschrijvers, hun instellingen en verbonden
netwerken en organisaties bij de Prijs Fonds Harzé, alsook mogelijke stakeholders zullen ten gepaste
tijde uitgenodigd worden om deel te nemen aan het slotevent.
De verdere toekomst: Ervaringsuitwisselingen binnen de context van het Fonds Harzé –
Opportuniteiten en mogelijkheden
Indien de noodzaak zich voordoet en de vraag wordt gesteld, kan het Fonds Harzé beslissen om op te
treden als facilitator om de uitwisseling van kennis en ervaringen in de betrokken domeinen te
stimuleren en te ondersteunen.
De deelnemers worden - op vrijwillige basis - samengebracht voor verdere kennisoverdracht en
ervaringsuitwisseling. De aanpak van ervaringsuitwisselingen kan verschillen al naargelang de
vraagstelling, de noden en de prioriteiten van het moment. Rondetafelgesprekken en
groepsdiscussies, thematische uitwerkingen, lezingen door experten, toelichten van wetgeving en
actualiteit, uitwisselen en delen van good practices, ….. behoren tot de mogelijkheden. Fonds Harzé
streeft naar een maximale ervaringsuitwisseling tussen de deelnemers en zal de groepssamenstelling
dan hierop afstemmen. De betrachting is om de ervaringsuitwisseling te laten plaatsgrijpen bij één van
de deelnemende en/of ondersteunende instellingen of betrokken bedrijven zelf. Desgevallend zal het
Fonds Harzé hierover verder berichten.
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