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Geacht provincieraadslid, 

 

In goede orde ontvingen wij via de griffie van de Provincie West-Vlaanderen uw schriftelijke 

vraag naar een stand van zaken omtrent uw voorstel om een provinciale thesiswedstrijd in 

het leven te roepen.  

 
Vanuit de gedeelde vaststelling dat veel onderzoekswerk, innovatieve ideeën en kennis uit 

bachelor- en masterproeven nog onvoldoende gevaloriseerd wordt, heb ik aan TUA West en 

aan de POM West-Vlaanderen de opdracht gegeven om hieromtrent een gezamenlijk voorstel 

uit te werken waarbij rekening gehouden wordt met ‘lessons learned’ uit vroegere initiatieven. 

 

Concreet wordt op vandaag binnen de zorgsector, gekaderd binnen het actieplan van 

zorgeconomie van de POM, een initiatief ontwikkeld om in 2023 studenten hun eindwerk te 

laten pitchen voor een publiek van zorginstellingen en bedrijven om zo samenwerking en 

projecten tussen de verschillende partijen op te starten. Hierbij wordt onderzocht hoe het 

provinciale subsidieaanbod een hefboom zou kunnen zijn bij een concrete match. Mits 

positieve evaluatie kan dit concept uitgerold worden binnen de andere economische 

speerpunten (Fabrieken voor de Toekomst) of toegepast worden binnen andere domeinen.   

 

Tot slot, sinds september is vanuit TUA West een ‘community manager’ actief om 

samenwerking tussen de onderzoeks- en bedrijfswereld te faciliteren en op te bouwen.  

We hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 

Hoogachtend, 

Namens de deputatie, 

Voor de provinciegriffier, 

De directeur 

 

 

 

Ann Tavernier 

De gedeputeerde voor Hoger Onderwijs, 

 

 

 

Jean de Bethune 

 

Aan de heer Kurt Himpe  
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Sint-Andries,  
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