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 ONZE BOUW-
 STENEN VOOR EEN 
 STERK MERK 
'VLAANDEREN'



BOUWSTENEN VAN EEN STERK MERK
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Met een regiomerk drukt een regio uit wie en wat ze is, en waarvoor ze staat. 
Het is een beschrijving van de belofte die ze aan de verschillende 
doelgroepen doet. Met een regiomerk vertelt men wat de doelgroepen van 
haar kunnen verwachten qua producten, diensten en belevenissen. Het 
toont waarin ze zich onderscheidt van andere plaatsen. 
 
Het merk komt voort uit wie de regio is, wie ze wil zijn en welke perceptie de 
doelgroepen van de plaats hebben.
 
Het merk ‘Vlaanderen’ zal de basis vormen voor de internationale 
communicatie van de Vlaamse overheid en zal ook worden uitgedragen 
naar andere actoren binnen Vlaanderen. 
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Voorbereidend marktonderzoek 

Het merkverhaal ‘Vlaanderen’ is onderbouwd 
door marktonderzoek: Desk research rond 
regeringsbeleid, huidige internationale 
communicatie en branding t.o.v. andere 
Europese landen en regio’s. Kwalitatief 
marktonderzoek (2009) naar de perceptie 
over Vlaanderen bij de meest relevante 
internationale stakeholders. Participatie in het 
kwantitatieve onderzoek van de Nation Brands 
Index (2010) naar de wereldwijde perceptie van 
land- en regiomerken.
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Uitgangspunt bij het merk 'Vlaanderen'

Het merk is ‘Vlaanderen’. Maar het merk 
Vlaanderen is geen vrijblijvende marketing. Het 
omvat alle mensen die in Vlaanderen geboren zijn, 
die er wonen, die er studeren, die er werken, die 
een zaak opstarten, die er een periode verblijven. 
Het zijn ook Vlamingen die in het buitenland 
verblijven, voor een lange of een korte periode, 
over meerdere generaties heen of mensen die een 
culturele verwantschap met Vlaanderen hebben.

Vlaanderen is 
een gemeenschap van mensen
Vlaanderen is 
een attitude
Vlaanderen is
een levenswijze
Vlaanderen is 
voorwerp en onderwerp
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Het merk 'Vlaanderen'

KERNCOMPETENTIES

MERKESSENTIE

MERKPERSOONLIJKHEID

DRIJFVEREN

MISSIE

VISIE

Merkenboek 'Vlaanderen' 2011-02-18 -  vertrouwelijk                                                       merkbeleid@vlaanderen.beMerkenboek 'Vlaanderen' 2011-02-18 -  vertrouwelijk                                                       merkbeleid@vlaanderen.be



Merkenboek 'Vlaanderen' 2011-02-18  -  vertrouwelijk                                                       merkbeleid@vlaanderen.be12

Onze kerncompetenties ondersteunen onze visie. 
Met deze kerncompetenties behoort Vlaanderen 
potentieel tot de absolute top van de wereld.

Onze kerncompetenties
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'Governance': Pact 2020, een strategie die 
gericht is op structurele verandering, waarbij 
alle maatschappelijke actoren een verantwoor-
delijkheid dragen. De strategie richt zich op de 
domeinen:
- welvaartscreatie
- inclusie
- duurzaamheid

Decentraal weefsel: Vlaanderen is een 
veelzijdige microkosmos met familiebedrijven, 
een rijk verenigingsleven, een middenveld, kmo’s, 
lokale besturen, vrijwilligers,…

Levenskwaliteit: Vlaanderen maakt welzijn en 
welvaart voor iedereen bereikbaar.

Rijke cultuur: Vlaanderen combineert een rijke 
historische en hedendaagse cultuur.

Kwaliteit: Vlaanderen behoort in een aantal 
domeinen door haar uitmuntend werk tot de 
absolute top in de wereld.

Performantie: hard en efficiënt werken zijn 
onlosmakelijk verbonden met Vlaanderen.
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ONZE VISIE
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Onze visie beschrijft onze reden van bestaan, 
namelijk wat we willen zijn en wat we willen 
bereiken. Ze geeft de richting aan die we met 
Vlaanderen willen uitgaan. Ten slotte leggen we 
in onze visie vast wat ons op lange termijn drijft. 

Onze visie
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VLAANDEREN IS DE SPRINGPLANK 
VOOR MENSEN DIE HUN TOEKOMST MAKEN
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ONZE MISSIE
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Onse missie toont hoe we de lange termijn-
doelstellingen in de praktijk vertalen. Het is een 
tastbaar doel dat wordt vooropgesteld.

De Vlaamse overheid formuleerde, in 
samenspraak met sleutelfiguren uit het 
bedrijfsleven en het middenveld, de 
doelstellingen voor Vlaanderen in het 
programma 'Vlaanderen in Actie' en het 
bijhorende 'Pact 2020'. Het programma omvat 
de ambities van Vlaanderen om op diverse 
domeinen tegen 2020 tot de Europese top te 
behoren (www.vlaandereninactie.be). Het merk 
'Vlaanderen' is gebaseerd op de realisatie van 
'Vlaanderen in Actie / Pact 2020'. 

Onze missie
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Vlaanderen wil in 2020 tot de topregio’s in Europa behoren  
op economisch, ecologisch, sociaal en cultureel vlak.
 

Vlaanderen profileert zich binnen Europa als  
een samenleving die welvaart creëert door 
een uitstekend presterende en toekomstgerichte 
economie (welvaartscreatie), 

een open en toekomstgerichte samenleving 
waar iedereen zich volwaardig kan ontplooien en 
integreren in de maatschappij (inclusie),

een duurzame samenleving die zich ontwikkelt 
op een wijze die op lange termijn standhoudt 
(duurzaamheid).



Merkenboek 'Vlaanderen' 2011-02-18  -  vertrouwelijk                                                       merkbeleid@vlaanderen.be22



Merkenboek 'Vlaanderen' 2011-02-18  -  vertrouwelijk                                                       merkbeleid@vlaanderen.beMerkenboek 'Vlaanderen' 2011-02-18  -  vertrouwelijk                                                       merkbeleid@vlaanderen.be 23

ONZE
DRIJFVEREN
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'PARENTING'

Vlaanderen is een zorgzame samenleving voor mens en milieu. Vlaanderen biedt aan 
iedereen kansen om zich te ontplooien en te ontwikkelen en zo samen een hoge 
levenskwaliteit te bereiken, nu en in de toekomst. Vlaanderen stimuleert iedereen om die 
kansen te grijpen.

'VITALITY'

Vlaanderen is een samenkomen van kruispunten die zorgen voor een kruisbestuiving tussen 
verschillende culturen en de Vlaamse cultuur op geografisch, economisch, intellectueel en 
cultureel vlak. Die diversiteit inspireert en prikkelt Vlaanderen om te groeien en vooruit te gaan 
en ervaringen te delen met verschillende culturen. Vlaanderen is veerkrachtig om telkens weer 
kwaliteit te leveren. 

'CURIOSITY'

Een creatieve geest is thuis in Vlaanderen. Vlaanderen is zowel broedplaats als podium voor 
iedereen die onderzoekt, creatief en ondernemend is. Vlaanderen biedt de ruimte om de 
wereld met een open geest te bekijken, vanuit verschillende invalshoeken. Vlaanderen komt 
verrassend uit de hoek in alles wat we zijn, ondernemen en ontwikkelen.

Onze drijfveren



Merkenboek 'Vlaanderen' 2011-02-18  -  vertrouwelijk                                                       merkbeleid@vlaanderen.be26



Merkenboek 'Vlaanderen' 2011-02-18  -  vertrouwelijk                                                       merkbeleid@vlaanderen.beMerkenboek 'Vlaanderen' 2011-02-18  -  vertrouwelijk                                                       merkbeleid@vlaanderen.be 27

ONZE
MERK-
PERSOONLIJKHEID
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Onze merkpersoonlijkheid

Onze merkpersoonlijkheid weerspiegelt hoe we 
over onszelf denken, wie we zijn en hoe we ons 
gedragen. Als merk stralen we dat uit. Een sterk 
merk 'Vlaanderen' heeft een sterke merkper-
soonlijkheid.
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'HANDS-ON'
We zijn doeners. We steken onze 
handen uit de mouwen.

EIGENZINNIG
We doen alles om ons doel te 
bereiken.

DUURZAAM
In alles wat we doen en maken 
streven we continuïteit na.

VAKKUNDIG
In ons streven naar kwaliteit laten 
we ons permanent leiden door onze 
vakkunde.

BEHULPZAAM
We helpen anderen met plezier. 
Dienstverlening zit in onze natuur.
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ONZE
MERK-
ESSENTIE
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'BAANBREKEND VAKMANSCHAP'
'CUTTING EDGE CRAFTSMANSHIP'

Vlaanderen is het verhaal van mensen als makers, gedreven door 
kennis en kunde. Het is het verhaal van baanbrekend vakmanschap. 
Gisteren, vandaag en morgen. Dat maakt Vlaanderen spraakmakend in 
de wereld.
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ONS
MERKVERHAAL
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Ons merkverhaal

Het eigenlijke merkverhaal is een synthese van 
alles waar we voor staan en vormt het grote 
denkkader en de toetssteen. Het is geen baseline. 
Het schept vanuit de merkdrijfveren het referen-
tiekader van de communicatie. Het definieert de 
klankkleur, het gevoel dat beelden, teksten en 
producten moeten oproepen. 

Het merkverhaal, zoals hier beschreven, is een 
basistekst. Het verhaal is modulair opgesteld. In 
functie van de doelgroepen van de communicatie 
kunnen boodschappen worden toegevoegd of 
weggelaten.

De modulaire teksten bestaan in essentie uit:
•	 een	niet-aanpasbaar	gedeelte:	een	vaste	

‘boilerplate’ met de tekst: "Vlaanderen is de 
noordelijke deelstaat van België met Brussel als 
hoofdstad. Het is de poort naar Europa."

•	 een	aanpasbaar	gedeelte:	een	zogenaamde	
harmonicatekst die Vlaanderen vertelt vanuit de 
merkessentie. Als u bijvoorbeeld werkt in de sfeer 
van Flanders Care, dan legt u in de harmoni-
catekst meer nadruk op onze hoogstaande 
zorgverlening. Om de tekst te doen passen in een 
bepaalde context, is het ook mogelijk dat een 
paar andere zinnen sneuvelen en dat de tekst 
iets korter wordt dan de oorspronkelijke.

36
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VLAANDEREN - VERBEELDING WERKT

 VLAANDEREN IS DE NOORDELIJKE DEELSTAAT VAN BELGIË MET BRUSSEL ALS HOOFDSTAD.
HET IS DE POORT NAAR EUROPA.
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LA FLANDRE - IMAGINER C’EST CONSTRUIRE

 LA FLANDRE EST LA RÉGION AUTONOME DU NORD DE LA BELGIQUE AVEC BRUXELLES POUR CAPITALE.
C’EST AUSSI LA PORTE VERS L’EUROPE.
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FLANDERS - IMAGINATION WORKS

FLANDERS IS THE AUTONOMOUS NORTHERN REGION OF BELGIUM WITH BRUSSELS AS ITS CAPITAL.
IT IS THE GATEWAY TO EUROPE.
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 DE TOEPASSING          
 VAN HET MERK 
'VLAANDEREN'
 IN ONZE 
 COMMUNICATIE
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In onze teksten en grafische voorstellingen 
kunnen we het merk 'Vlaanderen' op veel 
manieren situeren. 

We streven ernaar om in al onze communicatie 
op een eenduidige en coherente manier naar 
het merk 'Vlaanderen' te verwijzen. Die aanpak 
vormt het onderwerp van de merkenarchi-
tectuur.

Ons vertrekpunt daarbij is het actuele juridisch-
institutioneel kader. 

We baseren onze communicatie verder op 
een aantal strategische uitgangspunten en 
praktische richtlijnen zoals ze op pagina 43 tot 
en met pagina 45 in dit merkenboek worden 
geformuleerd. 

Onze merkenarchitectuur

42
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De hierna vermelde richtlijnen dienen als een 
soort van checklist, om het eindproduct van de 
communicatie van het merk 'Vlaanderen' aan 
te toetsen.

1. In alle Nederlandstalige communicatie over 
Vlaanderen wordt het merk 'Vlaanderen' 
gehanteerd.

2. In alle Engelstalige communicatie wordt de naam 
'Flanders' gebruikt om te verwijzen naar Vlaanderen.

3. De naam Vlaanderen en de namen van steden, 
buurlanden, enzovoort worden op een uniforme 
en consistente wijze vertaald. Daarbij wordt er 
gebruik gemaakt van een lijst met de te hanteren 
vertalingen. (het departement DAR schrijft deze 
vertaallijst uit.)

4. Bij de redactie of vertaling van Engelstalige 
communicatie wordt zo consequent mogelijk 
naar Flanders verwezen: "the Flanders region", "the 
Government of Flanders", "Flanders contemporary 
art scene", enzovoort. Als naar de Vlamingen wordt 
verwezen, wordt "the people from Flanders" gebruikt. 
In het geheel van elke communicatiedrager komt 
de naam 'Flanders' duidelijk en expliciet tot uiting 
Het adjectief 'Flemish' wordt gebruikt in specifieke 
terminologie, bij geijkte uitdrukkingen of om de 
leesbaarheid van een tekst te vergroten. Het aantal 
termen wordt beperkt tot de eigennaam Flanders 
(substantief) en het bijvoeglijk naamwoord Flemish 
(adjectief) - ook in andere talen dan het Engels..  

5. Ook voor de andere courante vreemde talen wordt 
een gestandariseerde naamgeving bepaald. De 
afdeling Communicatie (DAR) staat in voor een 
geactualiseerd overzicht.

1. Coherente naamgeving 'Vlaanderen' / 'Flanders' / 'Flandre' / 'Flandern' ...

43
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In de merkenarchitectuur worden de 
regels bepaald voor de juiste situering van 
'Vlaanderen' (in de communicatie) ten opzichte 
van België, de hoofdstad Brussel en Europa. We 
hanteren daarbij een modulaire opbouw met 
drie scenario’s.

Het inhoudelijke merkverhaal is rechtstreeks 
en exclusief toegewezen aan de merknaam 
Vlaanderen. De verwijzingen naar de andere 
merknamen zijn functioneel en dienen als 
geografische situering voor een buitenlandse 
doelgroep. De verwijzingen kunnen 
redactioneel of grafisch verwerkt worden in de 
communicatie.

2. Consistente verwijzing naar Brussel, België en Europa

44
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Communicatie over Vlaanderen 
voor doelgroepen in België: er wordt 
enkel naar Vlaanderen verwezen.

België, Brussel en Europa kunnen 
optioneel ook worden vermeld, als 
dat inhoudelijk relevant is.

VL (+ BE + BRU + Europa)

Communicatie over Vlaanderen voor 
doelgroepen binnen Europa: we 
verwijzen steeds naar Vlaanderen en 
gebruiken de situering t.o.v. België.

Een verwijzing naar Brussel is 
aangewezen, maar niet verplicht als 
dat inhoudelijk te motiveren is.

Een verwijzing naar Europa kan 
optioneel, als dat inhoudelijk relevant 
is. 

VL + BE + BRU (+ Europa)

Communicatie over Vlaanderen 
voor doelgroepen buiten Europa: we 
verwijzen steeds naar Vlaanderen en 
gebruiken steeds de situering t.o.v.  
België en Europa, met een verwijzing 
naar Brussel.

VL + BE + BRU + Europa

SCENARIO 1 SCENARIO 2 SCENARIO 3
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BEELDTAAL 
EN TEKSTEN 
VAN HET MERK 
VLAANDEREN
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De beeldtaal vormt een belangrijk element in 
de communicatie van het merk 'Vlaanderen'. Ze 
moet het merk 'Vlaanderen' onderstrepen en 
versterken. 

Beeldtaal moet in brede zin worden geïnter-
preteerd. Het zijn meer dan alleen beelden. Het 
is de volledige sfeerschepping van het merk 
'Vlaanderen' zoals ze wordt waargenomen met de 
verschillende zintuigen. Tot de beeldtaal behoren 
net zo goed geluid, geur, smaak, enzovoort. Ook 
interieur en kleding kunnen er deel van uitmaken.

Wat is de beeldtaal en de teksten?
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De beeldtaal en teksten moeten, los van de 
context of het onderwerp, een uitdrukking zijn 
van de waarden van het merk 'Vlaanderen', 
zowel qua inhoud als qua vorm. Ze zijn een 
weergave van het moderne Vlaanderen in al 
zijn facetten en getuigen van baanbrekend 
vakmanschap. De hands-on, eigenzinnige, 
duurzame, vakkundige en behulpzame Vlaming 
staat centraal. 

Enkele Voorbeelden:
•	 Beelden	van	de	haven	van	Antwerpen:	Het	

centrale uitgangspunt in alle beelden is 
‘baanbrekend vakmanschap’, ondanks 
dat verschillende diensten de haven van 
Antwerpen naar verschillende doelgroepen 
presenteren. FIT belicht het economische 
aspect van de haven en Toerisme Vlaanderen 
promoot de toeristische kant van de haven. 
Toch komen in beide beelden de waarden 
van Vlaanderen naar voor. Op het beeld 
van FIT zien we een havenarbeider die zijn 
vakmanschap tentoonspreidt. Op het beeld 
van Toerisme Vlaanderen zien we wandelaars 
en het vakmanschap waarmee Vlaanderen 
zijn toeristisch aanbod organiseert. In alle 
fotografie ligt de focus op wat nu echt 
baanbrekend vakmanschap is.

Deze richtlijnen zijn niet verplicht voor ieder 
afzonderlijk beeld of stuk tekst zolang de 
afzonderlijke beelden en stukken tekst 
niet volledig afwijken van deze richtlijnen 
of er haaks op staan, en zolang uit het 
geheel van de communicatiedrager de 
waarden van het merk 'Vlaanderen' (de 
merkessentie) duidelijk tot uiting komen.

Enkele voorbeelden voor beeldtaal:
•	 Beeldreeksen	van	mediaconsumptie	over	

generaties heen: in de ene reeks zien we 
het contrast tussen generaties op elke 
foto. In de andere reeks merken we het 
contrast pas op wanneer we de foto’s 
naast elkaar leggen. 

De strategische richtlijnen vervangen de 
bestaande richtlijnen van een entiteit niet, 
maar zijn er een aanvulling op. 

Strategische richtlijnen voor de beeldtaal en de teksten van het merk ‘Vlaanderen’
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Centraal in de beeldtaal en de teksten  
staan 'mensen als makers': het creëren, het 
maken, de activiteit, de manier waarop het 
wordt waargemaakt. Uit de handelingen, 
bewegingen, de omgang met materialen, 
moet het vakmanschap blijken.

Het kan ook een concreet product zijn, een 
activiteit, een belevenis, een ervaring, een 
dienst.

Enkele voorbeelden:
•	 Teksten	over	festivals:	de	tekst	beschrijft	het	

publiek en de performer. De artiest die de 
muziek ‘maakt’ voor zijn fans. Die vakkundige 
Vlaming kan dan een DJ zijn of een zanger 
alleen op het podium met een akoestische 
gitaar. 

•	 Beelden	van	gerechten:	in	het	beeld	zien	
we de handen van de kok die een dessert 
maakt of een bord afwerkt. We zien een kok 
die een heel traditionele of net een heel 
vernieuwende techniek gebruikt. We zien 
een kok die in de keuken van zijn restaurant 
dat van generatie op generatie wordt 
overgedragen, aan het werken is. 

•	 Beelden	van	mode:	het	beeld	toont	de	
ontwerper die het kledingstuk juist aanpast 
bij het model.

•	 Teksten	over	de	zorgsector:	bejaarden-
verzorger ondersteunt een bejaarde, dokter 
onderzoekt een patiënt. 

•	 Beelden	van	gebouwen:	architect	die	ontwerp	
tekent.

Afhankelijk van wat men met het beeld of de 
tekst wil communiceren, kan er worden gefocust 
op 'het maken' of op het product.

1. Inhoud en compositie van de beeldtaal en de teksten
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Teksten van Vlaanderen stralen kwaliteit uit die tot 
stand komt door de vakkunde van de schrijver, 
maar ook door de keuze van de vormtaal. De 
vormgevers kennen de laatste trends en gebruiken 
de mogelijkheden die de nieuwste technieken 
en materialen in vormgeving te bieden hebben. 
De vormgeving is niet doorsnee of voor de hand 
liggend, maar is fris en modern. Ze is verrassend 
door een apart gebruik van lettertype of font. Het 
format van de brochure brengt de boodschap 
niet alleen duidelijk over, maar prikkelt de lezer.

Ook uit de sfeer en stijl van de teksten blijkt het 
baanbrekend vakmanschap. Een bepalend 
element daarin is de keuze van het communi-
catiekanaal. Informatie wordt via de nieuwste 
communicatiemiddelen en technieken 
overgebracht, maar rekening houdend met de 
doelstelling en de doelgroep. De manier waarop 
communicatiekanalen worden aangewend zijn 
vakkundig onderbouwd. 

De personen, projecten en voorbeelden die in de 
teksten voorkomen zijn niet-artificieel. Verhalen 
worden zo natuurlijk mogelijk beschreven. Wat 
er wordt verteld is tastbaar en realistisch. De 
mensen zijn van vlees en bloed. Het verhoogt de 
authenticiteit en geloofwaardigheid. 

Een voorbeeld:
•	 Beelden	uit	de	zorgsector:	de	setting	is	geen	

studio, maar een ziekenhuis of de leefruimte van 
de bejaarde of de patiënt. 

Fotografie en audiovisuele beelden stralen kwaliteit uit 
die tot stand komt door de vakkunde van de maker van 
de beelden maar ook door de keuze van materialen 
en technieken. De makers kennen en gebruiken 
de mogelijkheden die de nieuwste technieken en 
materialen te bieden hebben. Foto’s en audiovisueel 
materiaal die niet getuigen van een goede kwaliteit, 
moeten worden vermeden.

Fotografie en audiovisuele beelden zijn niet doorsnee 
en voor de hand liggend. Ze zijn verrassend en 
prikkelend door hun ongewone focus, hun verschillende 
perspectieven en invalshoeken, contrasten.

Een bepalend element daarbij is 'het detail'. Details 
krijgen speciale aandacht in de beeldtaal, ze worden 
uit het beeld gelicht, zijn duidelijk zichtbaar. Door op 
details te focussen, wordt de aandacht gevestigd op 
het vakmanschap, de afwerking, het onderscheidende. 
De interpretatie van ‘het detail’ is ruim. Detail is een 
bepalend element, maar mag ook niet determinerend 
zijn voor de foto.

Ook uit de sfeer en stijl van de beelden en fotografie 
blijkt het baanbrekend vakmanschap. De beelden, 
en ook de mensen die figureren in de beelden, zijn 
niet-artificieel. Ze worden zo natuurlijk mogelijk 
weergegeven. De mensen zijn van vlees en bloed. 

Zulke beelden verhogen de authenticiteit en geloof-
waardigheid. Sterk gemanipuleerde foto’s worden 
afgeraden.

2. Vorm van de beeldtaal en de teksten
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BIJLAGEN
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Voor de redactionele vermelding van 'Vlaanderen' 
kan de volgende standaardzin worden gebruikt:

Vlaanderen is de noordelijke deelstaat van 
België met Brussel als hoofdstad. Het is de poort 
naar Europa.

La Flandre est la région autonome du nord de 
la Belgique avec Bruxelles pour capitale. C’est 
aussi la porte vers l’Europe.

Flanders is the autonomous northern region 
of Belgium with Brussels as its capital. It is the 
gateway to Europe.

Als de redactionele stijl van het specifieke product 
dat vereist, kan met andere omschrijvingen 
worden verwezen of kan de volgorde van de 
verschillende delen worden veranderd. Zolang, 
ook hier, het eindproduct de toetsing aan de 
richtlijnen doorstaat.

Redactionele situering van 'Vlaanderen' / 'Flanders' / 'Flandre' / 'Flandern'
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Grafische situering van 'Vlaanderen' / 'Flanders' / 'Flandre' / 'Flandern'

• Een grote en kleine kaart kunnen   
 worden gecombineerd. 

• Grote kaart

De namen van de landen en steden 
worden voluit geschreven.
De namen van de steden worden 
in het Nederlands en in de doeltaal 
(vertaling) geschreven (zie voorbeeld 
op kaart).

De namen van de buurlanden en 
Wallonië worden in de originele taal 
geschreven. 

• Kleurcodes

Er moet een verschillende kleur of 
patroon worden gebruikt voor de 
aanduiding van Vlaanderen, Europa 
en België op de kaarten. 

•	 De	schaalverhouding	van	Brussel	ten		
 opzicht van Vlaanderen moet altijd  
 correct worden weergegeven.
 
•	 Voor	bepaalde	thema’s,	markten,			
 enzovoort kunnen er varianten   
 van de kaarten worden opgesteld   
 (bijvoorbeeld een kaartje met   
 de Vlaamse hoofdsteden van de   
 provincies en de internationaal   
 erkende ankerpunten Frankfurt,   
 Amsterdam, Parijs, Londen,    
 Brussel). Daarbij moeten de   
 eerder genoemde regels altijd  
 worden gerespecteerd.

Brugge
(Bruges)

Gent
(Ghent)

Antwerpen
(Antwerp)

Leuven
(Louvain)

Hasselt

BRUSSEL
(BRUSSELS)

LUXEMBOURG

FRANCE

VLAANDEREN
(FLANDERS)

WALLONIE
EUROPE

BELGIUM

DEUTSCHLAND

NEDERLAND

FRANCE

WALLONIE
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DEZE MERKESSENTIE 
EN DIT MERK-
VERHAAL

1. SLUITEN AAN BIJ DE DRIE DRIJFVEREN 
2.  SCHRIJVEN ZICH IN DE VIA-  
 DOELSTELLINGEN IN
3.  ZIJN MAATSCHAPPELIJK RELEVANT,  
 OP MAAT VAN DE MENS
4.  WORDEN GEDRAGEN EN ZIJN 
 HERKENBAAR IN VERSCHILLENDE  
 DOMEINEN
5.  HEBBEN EEN GROOT 
 ONDERSCHEIDEND VERMOGEN  
 TEGENOVER DIRECTE    
 CONCURRENTEN
6.  ZIJN ZEER MODERN EN    
 TOEKOMSTGERICHT

Waarom deze merkessentie en merkverhaal voor Vlaanderen? 

ZE SLUITEN AAN 
BIJ DE DRIE
DRIJFVEREN

1.
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'PARENTING'

We zien het bij mensen die instaan 
voor een zorgzame samenleving: in 
het onderwijs, de zorgsector, instanties 
begaan met natuur en leefmilieu,… Elke 
dag opnieuw zoeken zij naar de beste 
en nieuwe manieren, vanuit de kennis 
van hun vak, om de meest kwalitatieve 
invulling te geven aan de zorgzame 
samen-leving en zo iedereen te stimuleren 
om kansen te grijpen. 

'VITALITY'

Het is geconfronteerd worden met telkens 
weer nieuwe vragen en situaties waar 
geen standaard antwoorden op bestaan. 
De kruisbestuiving van culturen brengt 
een verrijking van ervaring en kennis met 
zich mee die inspiratie biedt om nieuwe, 
aangepaste antwoorden te vinden en zo 

te groeien in zijn vak.  

'CURIOSITY'  

Het is gebaseerd op vakkennis, 
gecombineerd met creativiteit om 
iets te maken, iets te creëren, iets te 
verwezenlijken. Door met een open geest 
naar de wereld te kijken is het resultaat 
niet alleen kwalitatief goed, maar ook 
innovatief of verrassend.
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WELVAARTSCREATIE

innovatief, toekomstgericht, internationaal 
georiënteerd, kwalitatief op het vlak van 
jobs, kennisintensief

INCLUSIE

toekomstgericht, de mogelijkheid 
biedend aan iedereen om zich 
volwaardig te ontplooien en te integreren 
in de maatschappij

DUURZAAMHEID

kwaliteitsgericht, continu

ZE SCHRIJVEN
ZICH IN DE ViA-
DOELSTELLINGEN 
IN

ZE ZIJN 
MAATSCHAPPELIJK 
RELEVANT, OP 
MAAT VAN DE 
MENS

2. 3.
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"Elke goede vakman 
voert een dialoog 
tussen concrete 
handelingen en 
denken."
(Richard Sennett, Amerikaanse 
socioloog, 2008)

ZE WORDEN 
GEDRAGEN EN ZIJN 
HERKENBAAR IN 
VERSCHILLENDE 
DOMEINEN

4.

Sennnett plaatst vakmanschap in een actuele 
context. 'Denken' krijgt een duidelijke plaats 
naast 'handelen'. Daarmee trekt Sennett het 
vakmanschap open naar de toekomst en naar  
meerdere toepassingsgebieden: informatica, 
geneeskunde, kunst, ouderschap, … 

INDUSTRIE TOERISME

CREATIEVE
ECONOMIE

WETENSCHAP EN
TECHNOLOGIE

ZORG KUNST EN
CULTUUR

ONDERWIJS

'CUTTING 
EDGE 

CRAFTSMANSHIP'
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Bedrijven laten zich in 
Vlaanderen en op wereld-
schaal opmerken door hun 
vakmanschap. Onze bedrijven 
leveren producten en diensten 
van hoge kwaliteit. In meerdere 
domeinen zijn we uniek. We 
onderscheiden ons door ons 
vakmanschap, ons maatwerk, 
onze flexibiliteit en innovatie.

INDUSTRIE
GROOT
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De uitgeverij Mercatorfonds 
gaat kunstboeken maken voor 
het Metropolitan Museum en de 
National Gallery.

40 MENS & ECONOMIE WWW.STANDAARD.BIZ
VRIJDAG 29 OKTOBER 2010

VA N  O N Z E  R E DACT EU R

KOEN BAUMERS
IZEGEM Ze zien eruit als ge-

wone mocassins. Zonder hak, met
een eivormige teen en afgezet met
biesjes. Maar in de Verenigde Sta-
ten zijn ze hip en exclusief. Belgi-
an Shoes worden er alleen gedra-
gen door excentrieke miljonairs.
Het zijn geen schoenen, het is een
statement. En ze mogen dan bijna
exclusief te koop zijn via een win-
kel in New York, ze zijn wel dege-
lijk ‘made in Belgium’.
Een familiebedrijfje in Izegem
produceert al dertig jaar de Belgi-
an Shoes. ‘Dat er alleen in New
York een winkel is, is historisch
gegroeid’, zegt Sarah Vanac-
ker (33), die samen met haar va-
der en haar zus de leiding heeft
over het bedrijf. ‘Toen Henri Ben-
del zijn bekende warenhuizen
verkocht, wilde hij één product
zelf houden: de Belgian Shoes. En
daarmee maakte hij een gespecia-
liseerde winkel. De Amerikanen
waren naar Vlaanderen gekomen
voor de productie, net zoals de

Belgen nu naar China gaan: voor
de lage lonen. En zo kregen de
schoenen hun naam.’
Eén paar pantoffels haalde de
krant, vorige week. Het paar van
meester-oplichter Bernie Madoff,
gepersonaliseerd met zijn initia-
len, dat samen met zijn andere
persoonlijke spullen verkocht
wordt op een veiling ten bate van
zijn slachtoffers. ‘Madoff was in-
derdaad een grote klant’, zegt Sa-
rah Vanacker. ‘Maar of dat iets is
waar we trots op moeten zijn?
(lacht) Het zegt wel iets over het
soort klanten dat we hebben.’
Er worden elk jaar tienduizend
paar schoenen gemaakt, dat zijn
er tweehonderd per week. ‘We
houden het bewust heel klein, net
omdat het zo’n hype is. De winkel
trekt echt een heel speciaal pu-
bliek. Het is de very high society
die onze schoenen draagt. Heel
veel grote ontwerpers zijn fan van
het model. Tommy Hilfiger zelf,
bijvoorbeeld. Die zette ons tij-
dens een interview in zijn lijstje
met favorieten. En hij droeg in

dat tijdschrift zelfs Belgian Shoes
op de foto. Had hij dat niet in het
tijdschrift gezegd, dan hadden we
dat niet geweten. Meestal weten
we niet voor wie we de gepersona-
liseerde schoenen maken.’
Maar Hilfiger is niet de enige gro-

te klant. ‘We sturen de pantoffels
bijna allemaal op naar de winkel
in de Verenigde Staten. Maar er
worden ook regelmatig schoenen
besteld vanuit Kensington Palace
in Londen. Het moet dus iemand
van de Britse koninklijke familie

zijn, maar we weten niet wie.’
Wat maakt die shoes dan zo speci-
aal? ‘Ze zijn volledig handge-
maakt, waar vind je zoiets tegen-
woordig nog? Ze worden echt ge-
naaid, bij mensen thuis. We heb-
ben een tiental mensen in dienst
voor de Belgian Shoes. Het is ook
een speciale manier van maken:
er zit een geheim in. Je mag hier
zelfs het atelier binnenkomen,
dan nog zul je het niet ontdekken.
Ze proberen vaak om onze schoe-
nen na te maken, maar het lukt
niet.’ (lacht)
Het basismodel van de Belgian
Shoes is afgewerkt met een strikje
op de wreef. Maar dat kun je
– voor 85 dollar – laten vervan-
gen door een embleem naar keu-
ze. Een kroontje, bijvoorbeeld, of
– zoals bij Bernie Madoff – je ini-
tialen.
De vader van Sarah Vanacker,
Georges, heeft zijn hele leven een
schoenenfabriek gehad. Izegem
was een belangrijke schoenen-
stad. ‘We zijn helaas de enige
schoenenfabriek die overblijft’,
zegt Sarah Vanacker. Behalve de
handgemaakte Belgian Shoes
worden in de fabriek ook de mer-
ken Mareno en Ronny gemaakt.

- ONLINE
www.belgianshoes.com

BELGIAN SHOES HÉT STIJLKENMERK VOOR MODEKENNERS

West-Vlaamse pantoffels voor high society
Eén winkel is er: in een van de chicste winkelbuurten van New
York. Eén basismodel bestaat er: een paar kost ongeveer 300
dollar. ‘Belgian Shoes’ worden alleen gedragen door de ‘very
high society’, maar zijn met de hand gemaakt in een familiebe-
drijf uit Izegem, West-Vlaanderen. 

‘We moeten geregeld pantoffels
opsturen naar Kensington Palace.
Het moet dus iemand van de Britse
koninklijke familie zijn, maar we
weten niet wie’

Het basismodel van Belgian Shoes. © Kurt Desplenter

BRUSSEL De 51-jarige Cheryl Eckard
strijkt 96 miljoen dollar op (DS 28 oktober).
Dat is de hoogste schadevergoeding die ooit
werd uitbetaald aan een individuele klokken-
luider in de VS. De betaling maakt deel uit van
een schikking die het Britse farmabedrijf
GlaxoSmithKline (GSK) trof met de Ameri-
kaanse overheid na klachten dat een van zijn
fabrieken in Puerto Rico een loopje nam met
de kwaliteitsnormen en -voorschriften.
Voor Eckard begon het klokkenluidersavon-
tuur in 2002. Ze werkte toen al tien jaar voor
GSK en was manager voor wereldwijde kwali-
teitszorg in een vestiging van het bedrijf in
North Carolina.
In 2002 stuurde het bedrijf haar naar Puerto
Rico, om orde op zaken te gaan stellen in de
fabriek van GSK in Cidra. De Amerikaanse
waakhond van de voedings- en farmasector,
de Food and Drug Administration (FDA), had
namelijk een aantal inbreuken vastgesteld in
die fabriek. In de bewuste vestiging – die in-
tussen gesloten is – produceerde GSK onder
meer een zalf voor de behandeling van huid-
ontstekingen bij kinderen, maar ook genees-
middelen tegen duizeligheid, depressies en
diabetes.
Wat Cheryl Eckard aantrof in de fabriek, was
nog erger dan de problemen die waren gesig-
naleerd door de FDA. Zo bleek dat er klachten
waren geweest omdat verschillende doserin-
gen en varianten van bepaalde geneesmidde-
len waren terechtgekomen in hetzelfde flesje.
Daardoor namen mensen, zonder het te we-
ten, verkeerde dosissen. Er zou zeker één
klacht geweest zijn in verband met een jongen
die daardoor een dubbele dosis van het anti-
depressivum Paxil had geslikt.
Er waren ook problemen met het water in de
fabriek, dat volgens Eckard verontreinigd
was. En er werden producten gemaakt in een

niet-steriele omgeving, zodat geneesmidde-
len verontreinigd geraakten.
Maar het management van de fabriek deed
geen enkele poging om de producten te laten
terugroepen, of zelfs om de oorzaak van het
probleem te verhelpen, zo blijkt uit de docu-
menten van het proces dat Eckard later begon
tegen GSK.
Cheryl Eckard sloeg echter wel alarm, en
raadde haar eigen superieuren aan om fors op
te treden. Zo suggereerde ze om de verzen-
ding van alle producten van de fabriek stop te
zetten, de productie gedurende twee weken
stil te leggen om de ergste problemen weg te
werken, en de FDA te verwittigen dat er ver-
schillende types geneesmiddelen vermengd
waren geraakt.
Haar aanbevelingen werden echter gene-
geerd. Het management van GSK was volop
bezig om van de FDA de goedkeuring te krij-
gen om twee nieuwe geneesmiddelen op de
markt te brengen en wilde die goedkeuring
niet in gevaar brengen.
Ook in 2003 stuurde GSK Cheryl Eckard nog
regelmatig naar Cidra. Ze zou in die periode

haar bazen duidelijk gemaakt hebben dat ze
niet wilde deelnemen aan een cover up van de
problemen in de fabriek.
Intussen verzuurde de relatie tussen Eckard
en haar superieuren en werd ze steeds meer
aan de kant geschoven. Midden 2003 werd ze
dan ontslagen – volgens het bedrijf was haar
functie overbodig geworden als gevolg van de
fusie tussen Glaxo Wellcome en SmithKline
Beecham, een paar jaar eerder. Ze moest on-
middellijk haar badge inleveren en werd door
de veiligheidsdiensten naar buiten begeleid.
Maar ook na haar vertrek bij het bedrijf bleef
Eckard proberen om GSK ervan te overtuigen
dat er meer gedaan moest worden om de wan-
toestanden in Cidra weg te werken. Ze zou
zelfs gebeld hebben naar JP Garnier, de toen-
malige ceo. Maar die scheepte haar telefoon-
tje af.
Omdat er geen enkel initiatief kwam bij GSK,
belde Eckard in augustus 2003 naar de FDA.
Die begon kort daarna met een onderzoek en
deed onder meer huiszoekingen in de fabriek
in Cidra om bewijsmateriaal te verzamelen.
Een jaar later diende Cheryl Eckard zelf een
klacht in tegen GSK, op basis van de False
Claims Act – zeg maar de klokkenluiderswet
die al bestaat sinds de Amerikaanse Burger-
oorlog. Als het Amerikaanse gerecht erin
slaagt op basis van zo’n klacht een schadever-
goeding te krijgen van frauderende bedrijven
– meestal via een minnelijke schikking – heeft
de klokkenluider volgens de wet recht op 15
tot 25 procent van dat bedrag. Op die manier
worden burgers aangemoedigd om wantoe-
standen aan te klagen.
In dit geval stemde GSK ermee in 750 miljoen
dollar te betalen: 150 miljoen dollar boete en
een schadevergoeding van 600 miljoen. Ec-
kard strijkt daarvan dus 96 miljoen dollar op,
bijna 70 miljoen euro. (kdr)

Cheryl
Eckard

IN DE KIJKER

Klokkenluidster van
70 miljoen euro

Cheryl Eckard probeerde tien maanden lang haar
werkgever, het Britse farmabedrijf GlaxoSmithKline,
te laten optreden tegen wantoestanden in een fabriek
in Puerto Rico. Met haar ontslag als gevolg. Maar
de wraak is zoet.

Verschillende
doseringen en
varianten
van bepaalde
geneesmiddelen waren
terechtgekomen
in hetzelfde flesje

© rr
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iPod
Phoebe Gates, dochter van
Bill en Melinda, mag van
haar ouders geen iPod bezit-
ten. Dat zegt haar moeder in
een interview met de New
York Times. Een Zune is wel
toegelaten. De Zune is het
antwoord van Microsoft op
de iPod, maar is lang niet zo
succesvol. Melinda zelf heeft
er ook één. Ze zegt dat Ap-
ple-producten niet zijn toe-
gelaten in het gezin Gates.
Ook de iPad komt er niet in,
en geruchten dat Bill Gates
stiekem op een Apple-laptop
werkt, zijn vals. Mevrouw
Gates vindt wel dat Apple-
producten bestaansrecht
hebben, want ‘Microsoft
maakt producten voor de
Macintosh. Vraag maar aan
Bill’.

Snelste
Een Chinees onderzoekscen-
trum heeft de snelste super-
computer ooit gebouwd. Tot
nu toe waren de Verenigde
Staten recordhouders qua
computersnelheid. Het re-
cord heeft symbolische
waarde en bevestigt de repu-
tatie van China als technolo-
gische supermacht. Het
toestel, Tianhe-1A genaamd,
heeft 1,4 keer zoveel kracht
als de huidige recordhouder,
Cray XT5 Jaguar-computer,
die in een laboratorium in
Tennessee staat. De snelheid
wordt bepaald met een stan-
daardtest die nagaat hoe
snel de schakelingen weten-
schappelijke berekeningen
uitvoeren.

Snelste (2)
De ranglijst van snelste
computers wordt bijgehou-
den door de universiteit van
Tennessee. Elk halfjaar ver-
schijnt een nieuwe ranglijst
met vijfhonderd apparaten.
Volgende week verschijnt de
nieuwste editie, met Tian-
he-1A op de eerste plaats.
‘Die blaast de concurrentie
volledig weg’, aldus Jack
Dongarra, die de lijst sa-
menstelt.
De Tianhe-1A computer, die
in de Chinese havenstad
Tianjin staat, is volgens het
Nationale Centrum voor
Supercomputers in staat
2.507 biljoen berekeningen
per seconde te maken. De
Amerikaanse computer
haalde in juni 1.750 biljoen
berekeningen per seconde.

In Buiten Balans verzamelt de
redactie opmerkelijk nieuws
uit de economische en finan-
ciële wereld. Met bijdragen van
Ruben Mooijman en AP.

BUITEN
BALANS

Melinda Gates. © rtr

BIO
CHERYL ECKARD

� 51 jaar, geboren in North Carolina
� Werkte van 1992 tot 2003 voor GlaxoSmithKline

(GSK)
� Haar ex-man Steven Eckard vertelde de ‘Wall

Street Journal’ dat ze van nature geen ‘malcon-
tent’ iemand is, en dat ze hard werkte voor haar
bedrijf tot het misliep.

� Werkt nu in de farmasector als consultant voor
projecten over kwaliteitszorg.

INDUSTRIE

KLEIN
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ONDERWIJS
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Vlaanderen biedt een uitgebreid en kwaliteitsvol 
onderwijsaanbod. Iedereen in Vlaanderen krijgt de 
kans zijn talenten te ontwikkelen en een vak te leren 
in een van de vele verschillende types en vormen van 
onderwijs. Leerkrachten worden gestimuleerd hun 
vakkennis te actualiseren en voeling te houden met 
ontwikkelingen in hun vakgebied en de maatschappij in 
het algemeen. Zo zijn ook studenten vertrouwd met de 
meest actuele kennis en technieken in hun vakgebied.
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WETENSCHAP EN
TECHNOLOGIE

Vlaanderen biedt wetenschappers 
en technologen de ruimte en de 
mogelijkheden om aan onderzoek 
te doen en in hun vakgebied 
te experimenteren. Vlaanderen 
telt daardoor meerdere 
wetenschappers en technologen 
die vanuit hun vakkennis en 
vakkunde baanbrekende 
resultaten op wereldniveau 
hebben bereikt.
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ZORG

Verplegers en verpleegsters, verzorgers, artsen, 
chirurgen, kinderjuffen, bejaardenhelpers 
en -helpsters, … bieden ons de beste zorgen. Ze 
worden gestimuleerd om hun vakkennis continu 
uit te breiden en in de praktijk toe te passen. Onze 
zorgverlening is kwalitatief hoogstaand. Er wordt 
aandacht besteed aan de toepassing van nieuwe 
technieken die de kwaliteit bevorderen.
Onze zorgverlening wordt ook in het buitenland 
gesmaakt. Vele buitenlanders komen naar 
Vlaanderen voor medische zorg.
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"Zowel hun technische vernieuwingen, in 
het bijzonder het gebruik van olieverf, als 
het verbluffende realisme waarmee zij de 
natuur en allerlei stoffen (juwelen, fluweel, 
glas, vaatwerk, …) weergaven, maakten 
een diepe indruk. Vlaamse kunst was een 
kwaliteitslabel." 
(over Vlaamse kunstenaars van de 15de eeuw, 
De Standaard, oktober 2010)

KUNST
EN
CULTUUR

Onze kunstwerken getuigen van 
vakmanschap door de aandacht van 
de kunstenaar voor details, de materialen 
die hij gebruikt, de uitvoering en de 
afwerking. Dit vakmanschap zien we in 
de historische kunstwerken. Maar ook 
hedendaagse kunstuitingen bouwen 
verder op onze historisch opgebouwde 
vakkennis, uitgebreid met nieuwe 
technieken en toepassingen. Het 
eindresultaat is kwaliteit.
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"Fabre shares with many earlier 
masters a taste for preciousness, 
outstanding craftsmanship, and 
symbolisms." 

(website Louvre museum Parijs, 2009)
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CREATIEVE
ECONOMIE

"Van Noten 
concentrates on the 
basics of his craft." 
"It’s the skills, the 
craftsmanship, the 
colours and the fabrics 
I create."

(www.vogue.co.uk/news)
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"Apart from his quest for good 
quality fabrics, he (Michaël 
Verheyden) puts a lot of time 
into finding new ways to 
construct things. He always 
tries to combine innovation, 
craftsmanship and quality into 
clean-cut, purified designs." 

(over Michaël Verheyden, ontwerper)

Onze ontwerpers en vormgevers 
schenken bijzondere aandacht aan 
de kwaliteit van hun ontwerpen. Hun 
vakkennis en vakkunde blijken uit 
hun werkwijze, hun oog voor detail 
en de materialen die ze gebruiken. 
Ze gaan steeds weer op zoek naar 
nieuwe invalshoeken waardoor 
hun ontwerpen vaak verrassend en 
innovatief zijn.
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"The desire to commence a project 
from scratch, to look forward and 
explore that creative freedom you 
find when you get beyond the 
prejudices and constraints." 
(Lowie Vermeersch, design director Pininfarina) 
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"Hij kwam uit een traditie van 
ambachtslui en kunstenaars en 
heeft de voor hem zo typische 
combinatie van vakmanschap 
en kunstenaarschap met de 
paplepel ingegoten gekregen." 
(over Maarten Van Severen, designer)
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TOERISME

Het erfgoedpatrimonium, 
tal van eigentijdse 
kunstinitiatieven, de rijke 
eet- en tafelcultuur en de 
dynamische modescène 
illustreren het vakmanschap 
in onze kunststeden. Met 
de fietsknooppunten in 
onze groene regio’s zijn 
we pioniers op vlak van 
ontsluiting van fiets- en 
wandelpaden en ver voor 

op onze concurrenten. 
De Vlaamse Kust 
onderscheidt zich van 
naburige kusten door haar 
evenementenaanbod, 
musea, erfgoed, authentieke 
streekgerechten. De vele 
kleinschalige logies blinken 
uit in gastvrijheid. Kortom, 
de toeristische troeven van 
Vlaanderen zijn doorspekt 
met vakmanschap.
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ZE HEBBEN 
EEN GROOT 
ONDERSCHEIDEND 
VERMOGEN 
TEGENOVER DIRECTE 
CONCURRENTEN

Meerdere regio’s en landen positioneren zich 
internationaal op gelijkaardige domeinen: de ligging, 
de geschiedenis, waarden als openheid en gastvrijheid, 
sociaal-economische kenmerken zoals innovatief 
en technologisch, aanwezigheid van internationale 
bedrijven.  

5.
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Mensen 
staan 
centraal

het verbindt 
geschiedenis, 
heden en 
toekomst

het is 
innovatie 
verbonden
met duur-
zaamheid

het is 
technologie 
op mensen-
maat

het is 
binnenland 
en buitenland, 
buitenland en 
binnenland

het is 
zowel maker,
product als
belevenis

Deze elementen zijn onlosmakelijk met mekaar verbonden en zijn 
kenmerkend voor Vlaanderen. Door ze te benoemen kan Vlaanderen 
een unieke positie innemen.

Vlaanderen onderscheidt zich met deze merkessentie als basis
van het merkverhaal binnen deze context:

74
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"Tradition 
and progress" 
is de bood-
schap van 
Beieren.

Centrale boodschappen 
Zwitserland: zelfbeschikking en 
'secure future'.

(Advertentie Ierland) (Advertentie Niedersachen)
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ZE ZIJN ZEER 
MODERN EN 
TOEKOMST- 
GERICHT

6.
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•	Een	sterke	nadruk	op	een	coherent	inhoudelijk	
verhaal, in plaats van een meer beperkte 
focus op logo’s, huisstijl of andere vormelijke 
aspecten; 

•	De	expliciete	ambitie	om	het	merkverhaal	
toepasbaar te maken voor binnenlandse én 
buitenlandse communicatie;

•	De	expliciete	koppeling	van	het	merkbeleid	
aan het langetermijnbeleid van de Vlaamse 
overheid (met name ViA);

•		De	actieve	participatie	van	de	actoren	
op het terrein bij de conceptualisering en 
totstandkoming van het merkbeleid.

Het nieuwe merkverhaal onderscheidt zich door:
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Voor ruggespraak en coaching kunt u terecht 
bij het projectteam Merkbeleid van DAR:

•	Algemene	helpdesk	+	coaching:	
  afdeling Communicatie, team Strategie en Advies
  e-mail merkbeleid@vlaanderen.be 
	 •	Leontien	Demeyere,	tel.	02	553	55	70	
	 •	Patrick	Vandenberghe,	tel.	02	553	56	24	

Voor specifieke vragen over toepassingen in de 
sfeer van het beleidsdomein iV zijn uw contact-
personen:

•	bij	het	departement	iV:	dienst	Communicatie	en	PR
   e-mail info@iv.vlaanderen.be 
	 •	Geert	Baetens,	tel.	02	553	58	59	
	 •	Christine	Breugelmans,	tel.	02	553	59	18	

•	bij	Flanders	Investment	&	Trade	(FIT):	dienst	Marketing				
   en Kennisbeheer
   e-mail marketing.kennisbeheer@fitagency.be 
	 •	Steffi	Van	Severen,	tel.	02	504	88	81	
	 •	Pascal	Walrave,	tel.	02	504	88	71

•	bij	Toerisme	Vlaanderen:	directie	Marketingontwikkeling
   e-mail marketingontwikkeling@toerismevlaanderen.be 
	 •	Elke	Dens,	tel.	02	504	03	58	
	 •	Marianne	Janssens,	tel.	02	504	03	58	

Helpdesk
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BRONVERMELDINGEN
Pag. 59:

Richard Sennett, De Ambachtsman; De mens als 
maker

Pag. 60: 
http://nl.wikipedia.org/wiki/Bestand:Mule_2003.jpg 
(foto Lakenhallen, Ieper en weefgetouw)
www.stageco.com (foto concert U2)
www.jandenul.com (foto baggerboot)

Pag. 61: 
www.duvel.be (foto rijping Duvel)
Bron: De Standaard, Geert Sels, november 2010 
(artikel uitgeverij Mercatorfonds)
Bron: De Standaard, Koen Baumens, november 
2010 (artikel West-Vlaamse pantoffels voor high 
society)

Pag. 62:
http://tweakers.net/nieuws/63298/zonneauto-
belgisch-team-uit-de-race-na-crash.html  
(foto racewagen zonenergie)

Pag. 64: 
www.google.be/images/dekimpel.be  
(foto Prof. Christine Van Broeckhoven)
www.google.be/images/vgv.be  
(foto Dr. Paul Baron Janssen)
www.brusselsivf.be  
(foto Universitair Ziekenhuis Brussel)

Pag. 66:
Bron: De Standaard, Jan Van Hove, oktober 2010 
(artikel In de ban van de Vlaamse kunstenaars)

Pag. 68: 
www.vogue.co.uk/news/ (foto defilé Dries Van 
Noten)

Pag. 69: 
www.michaelverheyden.be (foto detail handtassen)

Pag. 70: 
www.google.be/images - pcauto.com.cn  
(foto: Lowie Vermeersch, Design Director Pininfarina)

Pag. 71: 
http://www.google.be/image - gentblogt.be  
en architectencollectie.com  
(foto: Maarten Van Severen, designer)

Pag. 72:
Garnaalvisser: http://www.flickr.com/photos/
visitflanders/3446729929/in/set-72157625015928469/
Brugge bij valavond (c)Tomas Kubes
http://flickr.com/gp/visitflanders/pMRa41
Fietsen in de groene regio (c)Stefan jacobs
Kustfoto Garnaalvisser in Oostduinkerke ©Westtoer, 
Oostduinkerke
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