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BASF en Stad Antwerpen zetten samen in op technisch talent 
Antwerpen, 14 maart 2017 – Drie jaar na het ondertekenen van het charter 
‘Elementen voor Talenten’ stellen BASF en Stad Antwerpen met trots de 
resultaten van hun samenwerking voor: zes uiteenlopende projecten die 
Antwerpse jongeren enthousiasmeren voor een studie en job in 
wetenschappen en techniek.  

STEM-onderwijs stimuleren, inzetten op studiekeuzebegeleiding en de 
afstemming tussen onderwijs en industrie verbeteren. Dat waren de 
doelstellingen van BASF en de Stad Antwerpen bij het ondertekenen van het 
charter ‘Elementen voor Talenten’.  

Het charter kwam er in 2014 naar aanleiding van het vijftigjarig jubileum van 
BASF in Antwerpen. Om vijftig jaar verbondenheid met de omgeving te vieren, 
engageerde BASF zich om initiatieven te ondersteunen die jongeren helpen om  
hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten, in het bijzonder in de industriële 
omgeving van de Antwerpse haven. BASF steunde financieel, met een budget 
van 300.000 euro, én inhoudelijk, met technische expertise.  

Zes uiteenlopende projecten zagen het levenslicht. Ieder op hun manier helpen 
ze jongeren uit de regio bij de oriëntatie naar een studie en job met toekomst. Ze 
zijn het resultaat van een unieke samenwerking tussen overheid, onderwijs en 
bedrijfsleven.  

Quotes 

Wouter De Geest, gedelegeerd bestuurder BASF Antwerpen: “Talent uit de 
regio speelt een onmiskenbare rol in het succes van onze site. Maar de 
zoektocht naar technische profielen blijft een uitdaging, en de kloof tussen 
onderwijs en industrie kan kleiner. Als onderneming reiken wij onze hand uit naar 
overheids- en onderwijspartners om samen antwoorden te formuleren.” 

Marc Van Peel, schepen voor werk:  “De arbeidsmarkt schreeuwt om 
technische profielen, meer dan ooit zelfs. We moeten elke kans grijpen om talent 
voor techniek al op jonge leeftijd te ontdekken. Met de steun van BASF, helpen 
projecten als Haai!TECH, de digitale ‘jobwijzer Millenial BASF-Stad’ en de 
Techniekrouteplanner toekomstige techniekers daarbij. Een mooi verhaal voor de 
jongeren én de Antwerpse bedrijfswereld.” 
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Claude Marinower, schepen voor onderwijs: “Goede technische opleidingen 
staan of vallen met goed uitgeruste scholen. Ik ben dan ook uiterst tevreden dat 
dankzij de middelen van BASF de bouw van een nieuwe mini-plant bij AP en een 
nieuw lab bij AGSO tot stand konden komen. Kortom: state of the art apparatuur 
die jongeren voorbereidt op een carrière in de industrie.” 

Nabilla Ait Daoud, schepen voor jeugd: “Onze jeugd moet alle kansen tot 
ontplooiing krijgen en grijpen. Niet enkel moet er voorzien worden in de nodige 
ontspanningsmogelijkheden, maar ook de brug naar de toekomst van onze jeugd 
moet verzekerd worden. Ik ben dan ook zeer blij met de investeringen die BASF 
doet in onze stad om deze toekomst voor onze jongeren blijvend de garanderen”. 

De projecten 

Millenial Jobwijzer Levanto vzw gaf haar interactieve Jobwijzer een 
hedendaagse update. 
 

Boost Ambition to  
a Social Future 

Karel de Grote Hogeschool richtte een zomerschool in 
voor pioniersstudenten. Naast BASF werkte ook  
SD Worx mee aan dit project. 
 

Haai!TECH 
 

Talentenfabriek organiseerde evenementen rond 
studiekeuze en techniek, voor jongeren en hun ouders. 
 

De Techniek 
Routeplanner 

Talentenfabriek ontwikkelde twee brochures met 
studiekeuzeinformatie over techniek en wetenschap. 
 

AFB-
trainingsmodule 

 

Met de aankoop van een Agro, Food and Beverage 
Factory wordt in het Stedelijk Lyceum een didactische 
trainingsinstallatie gebouwd. 
 

Didactische 
miniplant 

 

AP Hogeschool bouwde een unieke didactische 
procesinstallatie op haar nieuwe campus Spoor Noord. 

Meer info over de projecten vind je verder in de persmap.  
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Over BASF 

Bij BASF creëren we chemie voor een duurzame toekomst. Wij combineren 
economisch succes met milieubescherming en sociale verantwoordelijkheid. Bij 
de BASF-groep werken ongeveer 112.000 medewerkers. Zij dragen bij tot het 
succes van onze klanten in nagenoeg alle sectoren en bijna alle landen ter 
wereld.  

BASF Antwerpen is de grootste chemische productiesite in België en de op een 
na grootste vestiging van de BASF-groep wereldwijd. De site is gelegen in het 
meest noordelijke deel van de Antwerpse haven. Ze telt meer dan vijftig 
productie-installaties waar chemische grondstoffen gemaakt worden voor bijna 
alle verwerkende sectoren. Er werken meer dan 3.100 medewerkers. In 2015 
haalde BASF Antwerpen een omzet van € 5.653 miljoen. 
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