Algemene Vergadering van Leuven MindGate in teken van
internationalisering Leuvense regio
Op donderdag 8 december kwamen de leden van Leuven MindGate alsook de Raad van Bestuur
samen op de Algemene Vergadering van het Leuvense samenwerkingsplatform. Deze vond
plaats op Campus Proximus van Leuven MindGate-lid UC Leuven-Limburg en stond in het teken
van één van de belangrijkste doelen van Leuven MindGate, namelijk de Leuvense regio
internationaal op de kaart zetten.
Voor de leden was de Algemene Vergadering een uitstekend moment om zowel de werking als de
andere leden van Leuven MindGate beter te leren kennen. Voor aanvang van de Algemene Vergadering
zat de Raad van Bestuur reeds samen om de door Leuven MindGate gezette stappen te evalueren en
het budget voor 2017 goed te keuren.
Mohamed Ridouani, Leuvens Schepen van Economie en tevens voorzitter van de Algemene
Vergadering, legde de nadruk op de internationale stappen welke Leuven MindGate reeds zette. Zo
leidde Ridouani in april een economische missie naar Indië om het Leuvense potentieel op vlak van
gezondheid en high-tech in de kijker te zetten. Sindsdien vonden er tal van gesprekken plaats om een
samenwerking tussen Leuven en New Delhi op te starten. Begin november trok een nieuwe Leuvense
delegatie naar Wuxi, een van de Chinese investeringssteden, met als doel samenwerkingen tussen
bedrijven uit Leuven en Wuxi te initiëren.
Vervolgens kreeg Lena Devillé van theaterhuis Het Nieuwstedelijk de vloer voor zich. Lena
presenteerde enkele fragmenten uit de theatervoorstelling ‘Hoop’, welke een link naar 500 Jaar Utopia
bevatten. Hoop werd geschreven door Lena’s vader Stijn Devillé en gaat over de zoektocht naar
perspectieven en een voorstel tot het hebben van hoop.
Nadien bracht Leuven MindGate Directeur Johan Merlevede een overzicht van de activiteiten van het
afgelopen jaar. Zo stond Merlevede stil bij de oprichting van Leuven MindGate in juni, het SPACE event
dat voor de eerste keer de Leuvense creatievelingen bij elkaar bracht, de publicatie van het witboek rond
internationaal talent en de bekendmaking van het International House Leuven. Praktisch werden de
organisatiestructuur en communicatiestatistieken eveneens toegelicht en werd het, intussen volledige,
Leuven MindGate team voorgesteld aan de hand van een mannequin challenge. Na de unanieme
goedkeuring van het budget, kwamen de vooropgestelde KPI’s en activiteiten van de
themawerkgroepen, zoals een ‘big event’ en Vaartopia 2017 aan bod.
Klaas Vansteenhuyse, Head of UCLL International Office, lichtte de internationale strategie van
gastheer UC Leuven-Limburg toe. “UC Leuven-Limburg wil een duidelijke rol spelen in de uitbouw van
Leuvense ondernemingen en organisaties. De ligging van onze nieuwste campus op het bedrijventerrein
van Haasrode weerspiegelt die ambitie. Dat we als hogeschool ook steeds meer internationaal
competente jonge professionals aan de regio kunnen aanbieden onderstreept onze ambitie voor Leuven
MindGate”, aldus Vansteenhuyse. Het feit dat UCLL hun Campus Comenius aan Stad Leuven in
erfpacht ter beschikking stelt, werd door Vansteenhuyse aangehaald als een toonbeeld van hoe UCLL
eveneens de internationalisering van de Leuvense regio actief ondersteunt.
Jos Peeters, Managing Partner van Capricorn Venture partners, lichtte de 130 aanwezigen het doel
van de recente Leuven MindGate Chinamissie toe. In Wuxi richtte hij samen met het lokale Scorpio een
Joint Venture Management Company genaamd Capricorn Scorpio Partners alsook het Capricorn
Scorpio Clean Industry Fund op. Dit is een fonds voor Chinese investeerders met het oog op
investeringen in Europese bedrijven actief in robotica, milieutechnologie en groene chemie. Op het Sister
City Forum werden vervolgens contacten gelegd met de overheid, lokale bedrijven en lokale
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investeerders. Eén van de volgende stappen is het uitnodigen van een Chinese delegatie uit Wuxi naar
Leuven. Met hen zal er verder geëvolueerd worden hoe een verdere win-win samenwerking kan worden
ontwikkeld.
Het laatste woord was voor Peter Heymans van productiehuis Nieveranst. Dit Leuvense productiehuis
produceerde in opdracht van ROB-tv de reeks Het DNA Van Leuven welke sinds eind oktober elke
woensdag en vrijdag te zien is op ROB-tv. De reeks gaat over een aantal Leuvense succesverhalen en
legt uit waarom Leuven zo bekend is op het vlak van innovatie in high-tech, gezondheid en creativiteit.
De aanwezigen kregen een sneak preview te zien van de laatste aflevering van Het DNA Van Leuven,
welke op 21 december uitgezonden wordt.
Over Leuven MindGate
Leuven MindGate is in juni 2016 door 29 toonaangevende Leuvense kennisinstellingen, bedrijven en
Stad Leuven opgericht. Sindsdien sloten tientallen andere organisaties zich aan. Leuven MindGate
vertegenwoordigt daardoor het Leuvense ecosysteem dat gekenmerkt wordt door de nauwe
samenwerking tussen overheid, bedrijven en kennisinstellingen, de zogenaamde “triple helix”.
Een belangrijk doel van dit unieke samenwerkingsplatform is om de unieke kracht van de Leuvense
regio internationaal meer bekend te maken. Leuven heeft alle troeven om de regio bij uitstek te zijn voor
ondernemen, onderzoek, studeren en leven. Leuven MindGate wil de Leuvense troeven bij het grote
publiek bekend maken en zo meer bedrijven, investeerders en talent naar hier halen.
Verder wil Leuven MindGate een motor zijn om het bestaande ecosysteem te versterken. Onze
speerpuntsectoren zijn hightech, gezondheid en creativiteit; Leuven MindGate faciliteert de
kruisbestuiving tussen deze sectoren, die ongetwijfeld nog vele mooie succesverhalen zal opleveren.
Binnen Leuven MindGate zijn er themawerkgroepen opgericht die initiatieven nemen om deze
doelstellingen te realiseren. Er zijn themawerkgroepen rond internationalisatie, communicatie,
evenementen, ondernemerschap, gezondheid en creativiteit. Elke werkgroep is samengesteld uit
vertegenwoordigers van de drie voorgenoemde speerpuntsectoren.
Meer info rond de Leuven MindGate activiteiten vindt u op www.leuvenmindgate.be waar u zich ook kunt
inschrijven op de Leuven MindGate nieuwsbrief.
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