
Een zee van  
uitdagingen!

Flanders’ Maritime Cluster is dé 
netwerkorganisatie voor de ondersteuning 
van de mariene en maritieme industrie in 
Vlaanderen en hun toeleveranciers. 

Onze voornaamste taken zijn netwerking, het 
uitdragen van de competenties van de Vlaamse  

bedrijven zowel nationaal als internationaal, streven 
naar doeltreffende bedrijfsinfrastructuur en  
opleidingen, het creëren en begeleiden van  

samenwerkingsverbanden en het 
stimuleren van kenniscreatie.

LIDMAATSCHAPSVOORDELEN PROGRAMMA Werkingsjaar 1

Een lid van Flanders’ Maritime Cluster heeft  
volgende voordelen

SWATH Welcome
24 juni 2011 - Oostende

Het opleveren van het eerste vaartuig van de ver- 
nieuwde beloodsingvloot is de ideale gelegenheid 
om de techniek achter deze boot en de mogelijke 
kansen en uitdagingen voor de Vlaamse industrie te 
belichten.

Match Making
oktober 2011 

De kracht van onze cluster is dat die uiteindelijk 
leidt naar nieuwe commerciële activiteit. In een 
eerste deel van het evenement worden door 
de bedrijven Jan De Nul en DEME enkele cases  
gebracht waarbij men concreet op zoek is naar 
(innovatieve) toeleveranciers. 
In een tweede deel krijgt u de kans om één op één 
diverse leden te ontmoeten door middel van een 
georganiseerde “matchmaking”.

Science meets Industry
mei 2012 

Onze Vlaamse kennisinstellingen draaien mee 
aan de top van hun discipline. Hun competen-
ties zijn soms echter onvoldoende bekend bij onze  
bedrijven. Dit evenement zal een beeld schetsen 
van de beschikbare kennis en de mogelijkheden 
hiervan voor de bedrijven.

Inschrijven 
www.flanders-maritime-cluster.be/registreer

U krijgt toegang tot een exclusief netwerk 
van ondernemers, onderzoek en overheid 
actief in de mariene en maritieme sector.

U krijgt toegang tot een platform voor het 
lanceren van uw innovatieve producten,  
diensten en vragen.

U krijgt korting of gratis toegang tot onze 
evenementen.

Het profiel van uw bedrijf wordt opgenomen 
in de Flanders’ Maritime Cluster portfolio.

www.flanders-maritime-cluster.be



Een centraal aanspreekpunt en netwerkorganisatie 
is nodig om de sector nationaal en internationaal op 
de kaart te zetten, nieuwe bedrijvigheid te stimu- 
leren, meer samenwerking tussen bedrijven tot 
stand te brengen en meer te participeren aan 
Vlaamse en Europese innovatieprogramma’s.

De komende jaren bieden er zich unieke kansen aan 
voor Vlaamse (toeleverings)bedrijven. De offshore 
windparken voor de kust worden stilaan operatio-
neel en moeten onderhouden en beleverd worden. 
Waterbouwkundige werken over de hele wereld 
wachten op onze “know how”. Europa investeert 
in marien en maritiem onderzoek, onder meer  
inzake vernieuwende scheepstechnologie, multi-
functioneel gebruik van windparken en mariene  
biotechnologie. 

Alleen als de bedrijven samenwerken en de krachten 
bundelen met overheden en onderzoeksinstel-
lingen, zal de sector op de lange termijn competitief 
blijven.

 

CONTACT
Flanders’ Maritime Cluster
Slijkensesteenweg 2
BE-8400 Oostende
E   info@flanders-maritime-cluster.be
W www.flanders-maritime-cluster.be

WAAROM IS FLANDERS’ MARITIME 
CLUSTER BELANGRJIK

WAT DOET FLANDERS’  
MARITIME CLUSTER

LID WORDEN VAN
FLANDERS’ MARITIME CLUSTER

Actief promoten van uw 
competenties
Het op de kaart zetten van de Vlaamse mariene en 
maritieme industrie in Vlaanderen en in de wereld. 
Het actief promoten van de competenties,  
producten en services van de mariene en maritieme 
industrie, door het efficiënt samenwerken met 
ondersteunende partners.

Begeleiden van  
samenwerkingsverbanden
Voor bedrijven die actief wensen te worden in de 
sector staan we klaar om hen te begeleiden naar 
potentiële partners en een beperkt marktonder-
zoek uit te voeren.

Stimuleren van kenniscreatie
Flanders’ Maritime Cluster is het loket voor eerste-
lijns advies bij technisch commerciële vragen. Voor 
diepgaander onderzoek brengen we bedrijven in 
contact met een geschikte onderzoekspartner aan 
één van de Vlaamse kennisinstellingen.
Verder initiëren we collectieve projecten en bieden 
we steun bij het zoeken naar wetenschappelijke en 
commerciële partners voor het ontwikkelen van het 
innovatieproject.

Ondersteunen van bedrijven
Naast het netwerk van ondernemingen, onder-
zoek en overheid, willen we bedrijven ook de 
mogelijkheid bieden om onder de paraplu van 
Flanders’ Maritime Cluster deel te nemen aan  
internationale promotie, buitenlandse beurzen, 
missies en conferenties.

Om optimaal van onze diensten gebruik te maken 
en voor de verdere uitbouw van ons netwerk is 
lid worden een troef. Het lidgeld dat u betaalt is  
afhankelijk van het aantal werknemers in uw bedrijf.

Alle actoren die reeds actief zijn of wensen te 
worden in de mariene en maritieme sector in  
Vlaanderen en erbuiten kunnen lid worden.  

Lid worden via
www.flanders-maritime-cluster.be/lidworden

Type ondernemingen Lidgeld
Start ups & jonge ondernemingen (<3jaar) Gratis

Kleine ondernemingen (<5FTE) € 250

Middelgrote ondernemingen (<250FTE) € 750

Grote ondernemingen € 1.500

Ondersteunende partners, kennisinstellingen € 750

www.flanders-maritime-cluster.be/aanbod


