Perskansen voor OHA
Datum:

28/08/2018

Betreft:

Positieve perskansen voor Ontwikkeling Havengebied Antwerpen

Auteur:

JUSBOX – Tina Stroobandt

Document:

20180828_Perskansen_voor_OHA

Inhoud

0.

Inleiding .................................................................................................................................................... 2

1.

Meer Jobs ................................................................................................................................................. 2

2.

Een Milieu en Natuur in evenwicht ........................................................................................................ 5

3.

Duurzame Mobiliteit ................................................................................................................................. 6

4.

Beleving en erfgoed ................................................................................................................................ 8

5.

Wonen, leven en landbouw................................................................................................................... 10

6.

Extra kansen voor havenhelden .......................................................................................................... 12

Perskansen 2018

1

0. Inleiding
Het communicatieteam DenS-Jusbox stelt wekelijks een webmonitor samen met de (online) berichten
over de ontwikkelingen in het havengebied Antwerpen. Om de ratio negatieve-positieve berichten nog
verder om te buigen, gingen we proactief op zoek naar perskansen rond de verschillende thema’s van
OHA.
De leden van de kerngroep wordt gevraagd de volgens hen meest interessante krantenkoppen per thema te selecteren. Het communicatieteam DenS-Jusbox verwerkt deze shortlist vervolgens tot een voorstel van persbericht, samen met een advies wie als ‘zender’ van deze berichten kan worden aangesproken om een zo impactvol mogelijke communicatie te verkrijgen.
Door een reeks goedgekeurde persteksten met distributiestrategie klaar te hebben liggen, kan op gepaste momenten negatief nieuws worden ondergesneeuwd door enkele dagen voordien het thema reeds te
kapen. Of kan op medialuwe momenten extra aandacht worden verkregen voor thema’s die te weinig
aan bod komen in de gebruikelijke verslaggeving.

1. Meer Jobs
Primeurs en cijfers:
•

65.000ste havenwerkkracht aangenomen. Indirecte tewerkstelling stijgt naar €200.000

•

220 000 fietsende pendelaars geteld in havengebied
(meter met numerieke display zetten op drukste assen?)

•

Frieten, chocolade en bier, goed voor xx havenjobs.

•

6000 openstaande vacatures voor Antwerpse Haven

•

Krijg geld om te solliciteren (of toch bijna).
(Stuk over premies die havenbedrijven uitloven als je dé perfecte kandidaat aandraagt)

•

Afgestudeerd? Hier vind je startlonen van €3000!

•

10 havenjobs die iedereen kan scoren

•

Deurganckdok 100 dagen ongevalvrij
(Focus op veilig werken in de haven)

•

Vergrote containercapaciteit zorgt voor 15.000 extra jobs

•

Haven van Antwerpen overtroeft Rotterdam op vlak van tewerkstelling
(2,8% van de actieve bevolking van België, tgo 2,1% in Nederland)

•

Haven van Antwerpen al goed voor 3% actieve bevolking.

•

Hoogtevrees, pleinvrees of andere fobie? Dan zijn deze jobs niets voor jou …
(bijzondere jobs in de haven aanprijzen)

Perskansen 2018

2

•

De haven een mannenbastion? Integendeel, getuigen deze carrièrevrouwen!
(herneming en bundeling vrouwelijke havenhelden)

•

Antwerpse Haven scoort internationaal met deze awards!
(Duurzaamheid, beste vorkliftbestuurder, … : bundeling van alle grote en kleine awards)

•

Ben jij een gangmaker, menner of filosoof? Doe de test en vind de havenjobs voor jou!
(persoonlijkheidstest matchen met vacatures – boodschap: er is voor ieder wat wils)

•

Voortaan krijgen 10 cineasten en kunstenaars full access tot de haven. Zo worden ze gekozen…

•

Loodsenopleiding van Antwerpen bij top 10 ter wereld

•

Investering van 10 miljoen in grootschalig veiligheidsplan Antwerpse Haven

•

Xx ruilt Rotterdamse voor Antwerpse Haven

•

100 ste security Antwerpse Haven aangenomen

•

Xx extra Havenland jobs dankzij Brexit

•

Opnieuw record aantal goederen in Antwerpse Haven

•

Proef van 80 havenjobs op de Dag van de Arbeid

•

Zie ginds komt de CC Hongkong, het grootste containerschip ter wereld

•

Cementvervanger gemaakt van slibafval zet bouwsector op zijn kop

Experts of beroemdheden:
-

Prins Laurent (of andere BV) ijvert voor fusie Haven Zeebrugge, Antwerpen en Gent

-

Burgemeester New York looft Antwerpse Haven om flexibiliteit
(Of andere vooraanstaande buitenlander)

-

Minister van Werk Philippe Muyters gaat op haventoer: “Ik ga luisteren naar en leren van de moderne grootmachten en innovatieve start-ups”

Exotisme:
-

Delegatie Amerikanen bezoekt Antwerpse Haven

-

Chinezen doen bod op Antwerps Havenbedrijf xxx

-

Antwerpse loodsen (of ander beroep) geheadhunt door wereldhaven Shangai

-

Antwerpse dokwerkers al gerekruteerd in 42 landen

-

Vertegenwoordigers van 196 erkende naties dineren in Antwerpse haven

-

Levering van Amerikaanse legertanks lokt kijkers naar spoorweg

-

Gekke vacature: bedrijf traint riksja-fietsers voor haventaxi

Maatschappelijk relevant, trends en evoluties
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-

Antwerpse Haven telt 10.000 openstaande vacatures

-

98% van de Havenbedrijven heeft openstaande vacatures

-

Vacatures van Havenbedrijven tot 3 jaar oningevuld

-

Blockchain hervormt Antwerpse Haven

-

Antwerpse haven blijft groeien, Rotterdam krimpt

-

Havenbedrijven baanbrekend in duaal leren: hier leer je de stiel on the job

Afwijkende invalshoek
-

Vakbond pleit voor loonmatiging loodsen

-

Liggend geld verdienen: hoe hangmatten de productiviteit van dit havenbedrijf verdubbelden

Innovaties
-

Zelfsturende boten arriveren in Antwerpse Haven

-

Krijgt Antwerpen de allereerste Smart Harbour?

-

Schakelt Antwerpse Haven over op blockchaintechnologie? (case haven van Philadelphia/IBM)

-

Krijgt Havenland zijn eigen cryptocurrency? (visiestuk)

-

Kersvers havenbedrijf Quantafuel maakt brandstof van plastic

-

Hoe deze 5 Startups de Antwerpse Haven veranderen (ism Birdhouse, KBC startit, stad Antwerpen)

-

Antwerps hackerscollectief rolt innovatief project uit in haven
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2. Een Milieu en Natuur in evenwicht
Primeurs en cijfers:
•

Havennatuur telt 2356 vogelsoorten

•

Zeldzame (plant, dier) voor het eerst in 40 jaar weer terug in België. Vindplaats? De haven.

•

Grootste populatie lepelaars ooit leeft in havenreservaat

•

Drie gezenderde bruine kiekendieven zweven boven Antwerps havengebied

•

Nieuwe havenpoelen versterken (de basis van) de voedselketen

•

Ga gratis kajakken in Havenland, maar breng een emmer afval vuil mee binnen

•

Havenrun krijgt plogging team

•

Haven van Antwerpen tegen 2050 emissievrij met dit plan

•

Havennatuur beschermt tegen klimaatveranderingen

•

Zin in een unieke herfstbeleving? Deze 20 paddestoelsoorten spot je in de Antwerpse Haven

•

Gloednieuwe havenkever ontdekt in Antwerpen!

•

Grootse paddenoversteekactie in Antwerpse Haven

•

Antwerpse Haven stoot minste CO2 uit van alle wereldhavens

•

Zeldzame vogelsoort broedt 4 kuikens uit in Antwerpse Haven

•

Project … wint Sustainability Award

Experts of beroemdheden:
-

Koningin Mathilde komt kijken naar nieuwe ecosysteem in wording

-

Zang van rugstreeppadden inspireert deze DJ

-

Wetenschapsvisser Jeremy Wade neemt aflevering River Monsters op in haven

Exotisme:
-

Expert aangesteld voor bestrijding Chinese wolkrabben in Vlaamse dijken

-

Amerikanen leren hoe landbouw, natuur en industrie samengaan in Havenland

-

Rode ibis slaat spotters met verstomming – Nog meer tropische vogels op komst?

-

Bruinvissenschool dolt in brakke binnenwateren
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Maatschappelijk relevant, trends en evoluties
-

Zo werkt de Antwerpse Haven aan groene zeevaart
(inspiratie: https://www.nature.com/news/pollution-three-steps-to-a-green-shipping-industry-1.19369
https://spectrum.ieee.org/transportation/marine/the-struggle-to-make-dieselguzzling-cargo-shipsgreener)

-

Opvallende trend: meer havenbedrijven leggen natuurdak aan.

Afwijkende invalshoek
-

Antwerpse Haven promoot korte-keten landbouw

-

Deze man leeft van bessen, kruiden en roadkill in Antwerpse Haven

-

Volgens dit controversieel onderzoek versterkt havenindustrie de natuur. “Soorten die dichtbij chemisch bedrijf leven blijken sterker dan andere soortgenoten”

-

Ahlers print geen blad papier meer af dankzij digitaal administratiesysteem – “Hier staan geen printers meer”

Innovaties

-

EU project onderzoekt toepassingen voor restwarmte Antwerpse Haven

-

Functionele groenaanplantingen verlagen uitstoot Antwerpse Haven

-

Havenbedrijven verplicht tot aankoop zonnepanelen

-

Hoe dit enzyme het plastiekafval van de Antwerpse haven kan reduceren
(https://www.biobasedworldnews.com/introducing-the-new-promiscuous-enzyme-that-helps-turnplant-waste-into-sustainable-products)

-

100% groene laadcentrale elektrische binnenvaartschepen ingehuldigd

-

Waterstofvloot groeit: na shuttle Hydroville nu ook sleepboot Hydrotug

3. Duurzame Mobiliteit
Primeurs en cijfers:
•

Al 30 000 pendelaars duurzaam naar hun havenjob

•

Havenbedrijven kochten in 2018 al 30.000 bedrijfsfietsen

•

Waterbus krijgt x extra haltes, prijzen deze burgemeesters

•

Eerste elektrische schip gespot in Antwerpse Haven / Hier kan je het eerste elektrische schip onderscheppen

•

Deze innovatieve motor zorgt voor 50% minder vervuilende dieselmotoren

•

10% meer goederentransport via spoor
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•

Goederentransport via de Schelde gestegen met xx%

•

Binnenschippers gezocht om aan vraag naar duurzaam waterwegtransport te voldoen

•

Eerste havenbedrijf volledig autovrij!

•

Modal shift Antwerpse haven 30% groter dan elders / 30% meer alternatief vrachtvervoer in Antwerpse haven dan elders (modal shift is nog geen ingeburgerd begrip)

•

1 jaar fietsbus: dit zijn de resultaten (spoiler: het succes vermenigvuldigde zich!)

•

Inline skaten in de Antwerpse Haven!

Experts of beroemdheden:
-

Bart de Wever prijst Waterbus als duurzaam transportmiddel

-

Mobiliteitsminister Weyts huldigt miljoenste havenfietser

Exotisme:
-

Vietnamese delegatie versteld door vlotte Havenmobiliteit
(of ander land met superzware files cfr Dubai, …)
Maak een ritje met de havenriksja (taxi met fietsers die je voorttrekt in aanhangwagen)

Maatschappelijk relevant, trends en evoluties
-

Modal Shift schakelt tandje bij

-

Waterbussen schakelen over op waterstofmotor

-

Maritiem Mobipunt geopend: Waterbus, Fietsbus, Pendelbus en leenfietsstation in één
(https://mobipunt.be/)

-

Deze man loopt elke dag 50 km van en naar zijn werk: “Ze hebben speciaal voor mij een douche
geplaatst”

Afwijkende invalshoek
-

Binnenschippers vragen overleg Antwerpse Haven

-

Grap onder havenfietsers groeit uit tot jaarlijkse carnavalsrit

Innovaties
-

Komt dit fietspad met zonnepanelen naar Antwerpse Haven?

-

Antwerpse Haven lanceert mobiliteitsapp

-

Bedrijven Scheldelaan onderzoeken fluorescerend fietspad
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4. Beleving en erfgoed
Primeurs en cijfers:
•

Voor het eerst 30 havenland attracties tijden Open Monumentendag

•

Duurzame belevingselementen op komst in Havenland dankzij dit innovatief bedrijf / Dit innovatieve bedrijf plaatst belevingselementen in de haven

•

100ste havenlandklassen bewijzen beleefbaarheid haven

•

Havenland krijgt extra belevingspunt in …

•

Havenland lanceert Havenland Hotels (ism Grenspark, bijzondere overnachtingsmogelijkheden)

•

Havenland injecteert half miljoen euro voor gemeenteoverstijgend merk

•

Weer een nieuw belevingsplekje voor Havenland

•

Abonneer je op de Havenland nieuwsbrief en win een gratis overnachting in de Havenland hotels

•

Xxx bezoekers herontdekken scheepvaarthistorie op Water-rANT 2019

•

Antieke havenkranen heffen weer, ‘kraanman’ Paul (75) ontroerd: “Hier heb ik 30 jaar voor gezwoegd”

•

Dokwerkersicoon de Buildrager komt thuis bij Schaftlokaal havenarbeiders

•

Duizenden bewonderen ’s werelds grootste containerschip CC Hongkong

Experts of beroemdheden:
•

XXX bezoekt Antwerpse Havenhuis (elke BV of internationale ster)

•

Expo van (vul hier een kunstenaar in) hangt in oude havenloods

Exotisme:
-

Internationale award voor architectuur Havenhuis

-

UNESCO erkent Prospersite als werelderfgoed

-

Conceptueel kunstenaar zet bizar creatuur neer op havenrotonde

Maatschappelijk relevant, trends en evoluties
-

2 miljoen voor bescherming erfgoed in Havenland

-

Langdurig werklozen renoveren iconische Westhinder III
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Afwijkende invalshoek
-

Inwoners Doel weren ‘ramptoeristen’ wegens verstoring van hun leefomgeving

-

Pokemonjagers nog altijd goed voor 15% van de Lillose horeca omzet

-

Uitkijktoren Doel krijgt spiegelkleed

Innovaties
-

Dankzij virtual reality project ontdek je Havenland toppers in 360°

-

Natuurwerkplekken bieden havenbediendes inspirerende bureaus
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5. Wonen, leven en landbouw
Primeurs en cijfers:
•

Collectief van grenslandbouwers bevoorraadt 20% van de havenkeukens

•

Gloednieuwe gewassen goed voor boer én natuur

•

Vlaams oergraan opnieuw geteelt in Havenland

•

Al 75% van alle havennatuur beheerd door havenlandbouwers

•

Al 30% van alle havenkantines en bedrijfsrestaurant kopen lokaal bij havenlandbouwers

•

Korte-keten-landbouw krijgt uniek proefproject in Antwerpse Haven

•

Havenbedrijven en havenboeren slaan handen in elkaar voor beheer terreinen en bevoorrading kantine

•

Huidige Doelbewoners ruilen vrijwillig hun huis voor een off grid tiny home.

•

Grenspark Groot-Saeftinghe leidt lokale ondernemers op tot gastheren

•

Grenspark Groot-Saeftinghe zorgt voor bijzondere overnachtingsmogelijkheden in Havenland

•

Beleef de Dag van de Landbouw bij Havenlandbouwers!

•

Draai mee op een Havenlandboerderij!

•

Eten uit de natuur: Deze nieuwe teelten komen uit Havenland!

•

Brouwerijen kiezen voor lokale Havenlandteelten

•

Inkomen havenlandbouwers met 15% gestegen dankzij korte-keten projecten

•

Komeetstart voor Havenlandrun en Walk: xx sportievelingen doorkruisen natuur en industrie

•

Saeftings streekproductenlabel uitgereikt aan 20 lokale lekkernijen

Experts of beroemdheden:
-

Sergio Herman lanceert Havenland Menu

-

Bartel van Riet wordt peter van de Havenland Hotels

-

Joke Schauvlieghe wordt Havenheld

-

Miniderby van ’t Stad opent VEA-cup voor havenvoetballers (Beerschot-Wilrijk – Antwerp met bekende spelers van beide ploegen)

-

BV’s lopen Havenlandrun en walk: “Dit was leuker dan de 10 Miles!”
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Exotisme:
-

Nederlands Oerol festival krijgt Vlaams broertje in Havenland

-

Kampioenschap fierljeppen in Havenland!

-

Koppel mag boomhut bouwen in Berendrechtse polder

-

Havenlandgewassen tieren beter dankzij kracht van de maan

Maatschappelijk relevant, trends en evoluties
-

Hoe de Antwerpse Haven onze landbouwexport vermenigvuldigt
(inspiratie: https://www.nationalgeographic.com.au/engineering/step-inside-the-silicon-valley-ofagriculture.aspx)

-

Koop hier uw groenten vers van het veld

-

Havenboeren stellen foodbox samen

-

Saeftinghse streekproductenshop smakelijk geopend

-

Kerngezonde powerfood succesvol geoogst op Scheldeakker

-

Bedrijf en boer doen samen aan daklandbouw (https://rooffood.be/nl)

-

Havenhoreca kookt voor kansengroepen

Afwijkende invalshoek
-

Havenland zoekt bioboeren

-

Disney sponsort educatief belevingspad in Havenland
(https://www.kitsapsun.com/story/news/local/2018/09/07/disney-helps-fund-nature-trail-south-kitsappark/1226499002/)

-

Linker Woofer pakt uit met beacheditie op Sint-Annastrand

-

Recreatief beachvolleybaltornooi voor havenploegen op Sint-Annastrand

-

VEA-cup voor logistieke bedrijfsploegen groeit uit tot regionale voetbalcompetitie

Innovaties
-

Drijvende melkfabriek debuteert in Antwerpen (https://www.mnn.com/your-home/organic-farminggardening/blogs/floating-dairy-farm-coming-netherlands)

-

Havenland pakt uit met Food lab of the future

-

Boeren verheugen zich op drooginstallatie op industriële restwarmte
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6. Extra kansen voor havenhelden
•
•

Voor elk artikel kunnen we de relevante havenhelden opbellen en hun mening over het betrokken
thema vragen
We verzamelen as we speak relevante ideeën om de nieuwswaarde en PR potentieel van de havenhelden nog verder te verdiepen

= to be continued.
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