
4.0 – waarbij automatisering en 
data worden gebruikt om produc-
tieprocessen te verbeteren. “We 
kunnen die technologieën ook in-
zetten als oplossing voor sociale en 
milieuproblemen”, zegt Visser. 
“Blockchain, 3D-printen, artificië-
le intelligentie, drones. The sky is 
the limit.”
“In die categorie passen ook pro-
jecten om mensen om te scholen, 
zodat ze met nieuwe vaardigheden 
klaar zijn voor de toekomst. Initia-
tieven om de digitale kennis bij te 
spijkeren, zodat mensen in staat 
zijn met machines te werken in 
plaats van simpelweg vervangen te 
worden door machines.” z�
B E N N Y  D E B R U Y N E
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D
e digitalisering heeft heel 
veel goeds gebracht, maar 
ook minder goeds. Denk 
aan de digitalisering van 
de banken. De meeste 
mensen juichen die toe, 
maar er is ook een grote 
groep die niet digitaal ge-
letterd genoeg is om mee 
te zijn. De automatisering 
is in heel wat bedrijven 
een noodzaak, maar zorgt 
er ook voor dat sommige 

werknemers achterhaalde techni-
sche vaardigheden hebben en niet 
meer aan de bak komen op de ar-
beidsmarkt. Datacenters zijn on-
misbaar, maar ze vreten vaak veel 
energie.
Hoe kunnen we de digitalisering 
en de automatisering in de toe-
komst helemaal duurzaam ma-
ken? Hoe zorgen we ervoor dat 
technologie mensen verbindt in 
plaats van sommigen het gevoel 
te geven dat ze uit de boot vallen? 
Hoe kunnen we technologie ge-
bruiken om enkele van de crucia-
le uitdagingen in de wereld op te 
lossen?
Supermarkten gebruiken steeds 
meer technologie om hun voorra-
den beter te beheren en verspil-
ling tegen te gaan. Dat kan bij-
voorbeeld helpen om SDG 2 – een 
van de duurzaamheidsdoelstellin-
gen van de VN – dichterbij te 
brengen, namelijk een einde ma-
ken aan de honger in de wereld, 
voor voedselzekerheid zorgen en 
evolueren naar duurzame land-
bouw.
Enkele voorbeelden van de kracht 

van technologie zagen we tijdens 
de coronapandemie. Werknemers 
konden thuis werken, scholieren 
en studenten konden online les 
volgen. Bedrijven ontwikkelden 
al lang voor corona tools om sa-
men met burgers producten te 
co-creëren, en overheden overal 
ter wereld gebruiken burgerparti-
cipatietechnologie om de kloof 
met de burger te dichten. Tech-
nologieën als artificiële intelli-
gentie of blockchain staan eigen-
lijk nog maar in hun kinderschoe-
nen, we mogen de komende jaren 
een rist nog onvermoede toepas-
singen verwachten.
Jochen Vincke, partner van het 
consultancybedrijf PwC, ziet bij-
voorbeeld welke rol technologie 
in de landbouwsector kan spelen: 
“Drones kunnen kijken welk stuk 
land precies bemesting nodig 
heeft. Een autonome tractor kan 
de werklast van de landbouwer 
verminderen. Digitalisering zal 
ons bijvoorbeeld in staat stellen 
de korte keten efficiënter te doen 
werken. Een ander voorbeeld is 
de energiesector. Met nieuwe 
technologie die ons verbruik 
 beter beheert, zullen mensen 
energie tappen op het moment 
dat dit voor hen het voor deligst 
is.”

Welke projecten  
zochten we?
Wayne Visser, professor duurza-
me transitie aan de Antwerp Ma-
nagement School, hoopt heel wat 
projecten te zien uit de vierde in-
dustriële revolutie – Industrie 

DIGITALISERING
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E
lk jaar verspilt de Europese 
Unie een vijfde van haar 
voedselproductie – bijna 
154 miljoen ton, volgens re-
cente cijfers van het Euro-
pean Environmental Bu-
reau. Voor gezinnen be-
draagt die verspilling 
143 miljard euro. Dat zijn 
schokkende cijfers die bin-
nenkort moeten leiden tot 
bindende doelstellingen 
van de Europese Commis-

sie. Volgens de EEB verspilt elke 
Belg 345 kilogram voedsel, voor-
namelijk groenten en fruit. Daar 
zijn de producten die supermark-
ten weggooien niet bij gerekend, 
voornamelijk verse producten.

Meer afprijzingen
Daar komt Happy Hours Market 
om de hoek kijken, een Brusselse 
start-up die in 2019 aan de ULB 
het levenslicht zag. Zijn bestaans-
reden? Onverkochte goederen op-
halen bij supermarkten en die de-
zelfde dag, via een doordachte 
app, verkopen aan zijn klanten. In 
drie jaar is het bedrijfsmodel ge-
ëvolueerd om aan de behoeften 
van beide partijen te voldoen.
“Wij betalen de supermarkten nu 

om de producten op te halen voor-
dat ze een korting aanbieden”, legt 
Ludovic Libert, een van de twee 
medeoprichters, uit. “Dat heeft 
verschillende voordelen. Het is 
een ethisch en ecologisch gebaar 
omdat het hun afval vermindert. 
Ten tweede kunnen de super-
markten zo de kannibalisatie van 
producten tegen de volle prijs ver-
mijden omdat er geen afprijzingen 
meer zijn. Voor sommigen is het 
beter om weg te gooien dan om af 
te prijzen. We nemen alle onver-
kochte artikelen terug en zetten ze 
weer te koop op onze app tegen de 
helft van de prijs.”
Die paradigmaverschuiving heeft 
het aanbod van Happy Hours 
Market versterkt, aangezien het 
nu de supermarkten zijn die sa-
menwerking voorstellen en niet 
andersom. De meeste van hen 
zijn franchisenemers. “Die zijn 
reactiever dan andere winkels, 
die zich tot hun moedermaat-
schappij moeten wenden”, ver-
volgt Ludovic Libert. “Het is niet 
onmogelijk dat we op een dag een 
overeenkomst voor een hele ke-
ten hebben, maar daarvoor is een 
veel beter ontwikkelde logistiek 
nodig.”

50.000 klanten
Happy Hours Market heeft in 
2022 600 ton onverkocht voedsel 
gerecupereerd, en dat alleen in een 
deel van het Brusselse Gewest 
waar het zeven inzamelpunten 
heeft en in Namen (twee inzamel-
punten, maar de activiteit is stilge-
legd na de diefstal van een vracht-
wagen). Klanten kunnen met de 
app gemiddeld 65 euro per maand 
besparen.
“Wij bieden toegang tot kwaliteits-
producten tegen lagere prijzen en 
dat heeft een effect, gezien de hui-
dige economische situatie”, zegt 
Ludovic Libert. “Ons klantenbe-
stand van 50.000 mensen is sinds 
eind vorig jaar verdubbeld, evenals 
het gemiddelde winkelmandje. 
Wat niet op de app wordt verkocht, 
wordt verdeeld onder mensen in 
nood via verenigingen en een part-
nerschap met het SAFE-program-
ma van de Europese Unie.
De start-up zal binnenkort kapitaal 
inzamelen om zijn model in ande-
re steden te repliceren. z
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L
ita.co, een webplatform 
voor participatieve finan-
ciering, heeft al 10 miljoen 
euro ingezameld voor zo’n 
vijftig Belgische impact-
projecten, van een water-
krachtcentrale in contai-
ners tot vrachtzeilboten en 
een biologische boerderij 
gespecialiseerd in perma-
cultuur. Het gaat om be-
drijven die zich inzetten 
voor de ecologische en so-

ciale transitie.
De in Frankrijk geboren start-up 
ontwikkelt zich sinds vijf jaar via 
een Belgische dochteronderne-
ming. Die omvat de moedermaat-
schappij in het kapitaal, maar ook 
Credal, For Wings, een fonds van 
de familie Lhoist, en Impact Capi-
tal, de holding van Piet Colruyt. 
Het kleine team van zes mensen, 
met countrymanager Vincent De 
Brouwer, werkt aan zijn naamsbe-
kendheid door de impact van het 
platform naar voren te brengen. 
Lita.co is een pionier in die speci-
fieke positionering. Duurzaam en 
maatschappelijk engagement 
maakt integraal deel uit van het 
DNA van Lita.co.
“Hoewel we geen heel strikt wis-
kundige methode toepassen om de 

projecten die op het platform ko-
men te selecteren, bekijken we al-
les heel goed en wordt meer dan 
50 procent van de aanvragen afge-
wezen”, benadrukt Vincent De 
Brouwer. “Projecten die geen fun-
damentele impact hebben, worden 

afgewezen.” Zo worden momen-
teel bijna alle vastgoedontwikke-
lingsprojecten afgewezen, evenals 
een aantal bedrijven waarvoor 
duurzaamheid slechts een onder-
geschikt aspect is. Dat blijkt uit de 
lijst van uitgevoerde financierin-
gen, waarin nogal wat coöperaties 
staan.

Scherpe positionering
De jonge start-up is trots op zijn 
positionering en legt die heel dui-
delijk uit aan zijn gemeenschap 
van 17.500 vaste investeerders. 
“We stellen het financiële aspect 
niet voorop”, legt de manager van 
het platform uit. “Bovendien kun-
nen burgers die investeren een 
korting krijgen als ze een bedrijf 
met een positieve impact opstar-
ten. Ze weten dat wij niet noodza-
kelijkerwijs hetzelfde rendement 
bieden, maar het blijft interes-
sant.” De Brouwer wijst erop dat 
coöperaties die kapitaal ophalen 
op Lita.co soms de neiging hebben 
om de meerwaarde te plafonne-
ren.
Lita.co biedt zowel kapitaalinves-
teringen in het bedrijf als crowd-
lending of participerende leningen. 
In beide gevallen kunnen particu-
lieren vanaf 100 euro investeren. 
Zij vormen de meerderheid van de 
investeerders op het platform. Ve-
len investeren tussen 200 en 
300 euro. Lita organiseert in som-
mige gevallen, om het doel te be-
reiken, parallel een institutionele 
fondsenwerving.
Lita.co probeert projecten te se-
lecteren die minimaal 100.000 eu-
ro opbrengen en tot 5 miljoen eu-
ro kunnen gaan. Het grootste dos-
sier in België bracht een miljoen 
euro op. In totaal heeft Lita.co in 
België, Frankrijk en Italië bijna 
90 miljoen euro opgehaald voor 
240 projecten, goed voor de crea-
tie of de versterking van 14.400 
banen. z

FINALIST 1:  HAPPY HOURS MARKET

Tegen voedsel-
verspilling
Sinds 2019 neemt Happy Hours Market onverkochte goede-
ren terug van supermarkten om ze via een app tegen halve 
prijs door te verkopen aan zijn klanten en het overschot te 
verdelen onder verenigingen. X AV I E R  B E G H I N

‘Wij betalen 
de super-
markten  
nu om de  
producten op 
te halen  
voordat ze 
een korting 
aanbieden’
LU D O V I C  L I B E R T, 
H A P P Y  H O U R S  
M A R K E T

Lita.co heeft een gemeenschap 
van 17.500 vaste investeerders.

 VINCENT DE 
BROUWER
“We stellen het finan-
ciële aspect niet 
voorop.”

 HAPPY HOURS 
MARKET
Happy Hours Market 
heeft in 2022 600 ton 
onverkocht voedsel 
gerecupereerd.

FINALIST 2:  LITA.CO

Platform voor  
projecten met impact
De Franse start-up Lita.co, een pionier in crowdfunding en crowdlending 
met impact, heeft zich enkele jaren geleden in België gevestigd en heeft al 
zo’n vijftig projecten gefinancierd. C H R I STO P H E  C H A R LOT
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W
ater is een kostbare 
grondstof waarmee we 
omzichtig moeten om-
springen. Het feit dat 
een land als Frankrijk 
een paar maanden gele-
den geconfronteerd 
werd met de grootste 
waterschaarste van de 
afgelopen eeuwen, 
geeft aan hoe acuut de 
situatie is. “Goed water-
beheer is belangrijker 

dan ooit”, zegt Gregoire de Hemp-
tinne, medeoprichter en COO van 
de Brusselse start-up Shayp. “Zeker 
als je weet dat gemiddeld een op de 
drie gebouwen jaarlijks wordt ge-
confronteerd met een lek. 95 pro-
cent van de lekken blijft bovendien 
lange tijd verborgen.”
Shayp ontwikkelde een geautoma-
tiseerd systeem dat op basis van 
artificiële intelligentie waterlek-
ken realtime detecteert en beoor-
deelt. De combinatie van hardwa-
re en software is laagdrempelig en 
geeft gebouwbeheerders, huis-
eigenaren en verzekeraars een di-
rect inzicht in hun waterverbruik 
en -verlies. Dat resulteert in een 
gemiddelde besparing van 20 tot 
30 procent op de waterfactuur.

Scholen en universiteiten
“We implementeerden onze tech-
nologie al in meer dan 550 scholen 
en universiteiten in België, Frank-
rijk en Nederland”, zegt Gregoire 
de Hemptinne. “Die zijn vaak 
kwetsbaar vanwege het lage be-
wustzijn en de slecht onderhouden 
infrastructuur. We werden geselec-
teerd om 86 scholen in de Franse 
regio Grand Est uit te rusten met 
ons realtime-lekdetectiesysteem. 
Een grote facilitaire partner staat in 
voor de installatie van de ruim 300 

‘Een op de drie gebouwen  
wordt jaarlijks geconfronteerd 
met een lek’
G R E G O I R E  D E  H E M P T I N N E ,  S H AY P

toestellen en zal automatisch 
worden geïnformeerd over ano-
malieën of lekken.”
“Dit project zal de 86 scholen sa-
men een besparing van een mil-
jard liter water opleveren in vijf 
jaar. Op die manier wordt ook 
5 miljoen euro uitgespaard. Dat 
geld kan worden ingezet voor on-
derwijs.”
“Tegelijk zien we dit initiatief als 
de uitgelezen kans om leraars en 
leerlingen aan de hand van een 
concreet praktijkvoorbeeld be-
wuster te maken. We hopen ook 
beheerders van andere onder-
wijsinstellingen en openbare ge-
bouwen warm te maken. Boven-
dien helpen we hen zo de Duur-
zame Ontwikkelingsdoelstellin-
gen van de Verenigde Naties te 
behalen.”

6 miljoen liter water
Het project zal vijf jaar duren. Het 
ging in februari 2021 van start met 
een proefinstallatie in het Franse 
Saint-Laurent. De landbouw-
school bespaarde in slechts enkele 
maanden ongeveer 6 miljoen liter 
water en 20.000 euro. Ze stootte 
ook 845 kilogram minder CO2 uit. 
Momenteel werkt Shayps facili-
taire partner aan de uitrol in de 
andere scholen. Al in de eerste  
24 uur na de installatie kan het 
systeem anomalieën detecteren 
en de gebouwbeheerder waar-
schuwen. Dankzij machine-
learning wordt de tool ook almaar 
slimmer.
“Dit project toont aan hoe een 
eenvoudige en kostenefficiënte 
oplossing publieke gebouwen 
veerkrachtiger kan maken”, be-
sluit Gregoire de Hemptinne. 
“Bovendien zal het initiatief ons 
in staat stellen concrete bench-
marks inzake watergebruik voor 
schoolgebouwen op te stellen, en 
gerichte adviezen voor waterbe-
waking uit te werken.” z

 SHAYP
Al in de eerste 24 uur 
kan het systeem ano-
malieën detecteren.

FINALIST 3:  SHAYP

Scholen besparen 
water met lekdetectie
Het Brusselse Shayp ontwikkelde een AI-gestuurde oplossing die  
waterlekken realtime opspoort. De toepassing wordt geïnstalleerd in  
86 Franse scholen. In vijf jaar zullen ze samen meer dan een miljard  
liter water besparen. R O E L  VA N  E S P E N
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