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WieVlaamse spitstechnologie zegt,
denkt in de eerste plaats wellicht
nietaaneenhoorapparaat. ‘Maarals
je de grootste tien fabrikanten van
hoorapparaten ter wereld neemt,
zal je zien dat ze allemaal gebruik-
makenvanenergiezuinigechipsdie
inVlaanderenzijnontwikkeld’, zegt
Peter Simkens,dedirecteurvanDSP
Valley, eenvzwdiezowat 125bedrij-
ven uit de ‘smart systems industry’
vertegenwoordigt. Onder die noe-
mer vallen bedrijven die actief zijn
indeproductievanmicro-ennano-
chips, en in het bouwen van syste-
menwaar die chips inzitten.
DSP Valley bracht samenmet de

KU Leuven voor de eerste keer de
economische waarde van de tech-
nologische cluster in kaart. Uit die
studie, die vandaag op een congres
in Mechelen wordt voorgesteld,
blijkt dat het omeen erg belangrij-
ke economischeactiviteit gaat: ze is
goed voor een omzet van ruim
8 miljard euro, een toegevoegde
waarde van 2,8miljard euro en een
tewerkstelling van 22.000mensen.
Decijfershebbenbetrekkingophet
jaar 2012 en omvatten zowat 300
bedrijven (ook filialen van buiten-
landse groepen). Ze houden geen
rekeningmet onderzoeksinstellin-
gen zoals Imec, en ze tellen soft-
wareontwikkelaars enkelmeeals er
een duidelijke link ismet de hard-

ware.Daaromzijndecijfersnogeen
onderschatting van het werkelijke
economische gewicht.
Bovendien zit veel knowhow in

Vlaanderen geconcentreerd, leert
eenanalysevanhetaantal toegeken-
deoctrooien.Hetaandeelvandemi-
cro- en nano-elektronicabedrijven
in het totale aantal octrooien is in
Vlaanderen groter dan in België en
in de rest van Europa. ‘In zekere zin
gaatdatnog terug totdekeuzesdie
de Vlaamse regering in de jaren 80
maaktemet het DIRV-plan (Derde
Industriële Revolutie Vlaanderen)’,
zegtSimkens. ‘Europavraagtnudat
de lidstatenmeeruitgesprokenkeu-
zes maken in hun technologie-
beleid, maar eigenlijk is die keuze
bij ons al grotendeels gemaakt.’
Het zwaartepuntvandeDSP-val-

lei ligtnogaltijd inLeuven,waaron-
der meer het onderzoekscentrum
Imec en allerlei spin-offs van de KU
Leuvenactief zijn,maarzewaaierde
uit naar ondermeer Gent en Eind-
hoven. Het gaat vooral om fabless-
bedrijven,diewel systemenontwik-
kelenenchipsontwerpen,maardie
niet actief zijn in de fabricatie. Met
uitzondering vanONSemiconduc-
tor inOudenaarde telt Vlaanderen
geenhalfgeleiderfabrikanten.Dety-
pische bedrijven in de sector zijn
kmo’s met 50 à 60 werknemers, al
tellenweookeenpaar reuzen, zoals
deAntwerpsevestigingvanAlcatel-
Lucent en het Kortrijkse beeldvor-
mingsbedrijf Barco.
‘Opmerkelijk is dat het aantal

nieuwe bedrijven in de sector 20 à
30 procent hoger ligt dan het
Vlaamse gemiddelde, ondanks de
relatief hoge opstartkosten’, zegt
projectcoördinator Johan Lecocq.
Hebbendie starters voldoende toe-
gangtotkapitaal?Simkens: ‘Er iswel
geld in Vlaanderen, maar we zien
datde financiersonvoldoendeken-
nis vande sector hebben. Dat is een
grootverschilmethetAmerikaanse
durfkapitaal.’
De DSP-cluster voert sinds kort

verkennende gesprekken met een
anderecluster,dievandebiotechbe-
drijven uit de Gentse regio. Die
cross-over kan de komende jaren
een boeiend verhaal opleveren.
Denk aan toepassingen als implan-
teerbare biosensoren en biochips,
hetzogenaamde ‘labonachip’ (me-
dische screenings op basis van een
bloeddruppelopeenchip), en ‘slim-
mepillen’diewetenwanneerzehun
werkende bestanddeel moeten af-
geven.

Slimmeelektronicagoed
voor22.000Vlaamse jobs
Debedrijvencluster rond ‘slim-
me elektronische systemen’ is
een economischemotor voor
Vlaanderen. Dat blijkt uit een
referentiestudie vande sector-
verenigingDSPValley.

64%
Bijna twee op de drie bedrijven
uit de studie zijn diensten-
bedrijven. De meeste jobs (62%)
zitten echter in de productie-
bedrijven.

VIJF VLAAMSE TOPSECTOREN
DSP stond lang voor Digital Sig-
nal Processing. Maar sinds vorig
jaar staat het voor Designing
Smart Products De organisatie
identificeerde vijf sectoren waar
Vlaamse bedrijven veel toege-
voegde waarde kunnen bieden.

1. Communicatie & ICT
Bedrijven die de datasnelwegen
aanleggen waarop andere toe-
passingen draaien, zoals de ma-
ker van satellietapparatuur
Newtec uit Sint-Niklaas.

2. Mobiliteit & transport
Bedrijven als de chipfabrikant
Melexis die meewerken aan
de slimme auto’s van morgen.

3. Gezondheid
Met bedrijven als Televic, dat
systemen ontwerpt om thuis-
zorg op afstand mogelijk te
maken, en de maker van hoor-
implantaten Cochlear.

4. Energie
Ondernemingen als het Sint-
Niklase Fifhthplay dringen het
energieverbruik terug met slim-
memeters en slimme energie-
netwerken.

5. Domotica
Onder meer Greenpeak uit Zele
werkt aan oplossingen om onze
huizen zuinig en comfortabel
te maken.
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