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 “Deze prijzen erkennen jonge innovators die antwoor-
den aan de huidige globale problemen durven geven. 
Via technologie komen ze tot creatieve en bruikbare 
oplossingen om impact te genereren en onze toekomst 
te creëren”
Jason Pontin, Director of MIT Technology Review



Innovators Under 35 is de meest prestigieuze erkenning 
wereldwijd van het tijdschrift MIT Technology Review 
en de toonaangevende mondiale gemeenschap van 
vernieuwers, pioniers en social changemakers, die 
oplossingen zoeken voor de globale uitdagingen van 
vandaag.

Al meer dan 15 jaar selecteert de wereldwijde editie 
uiterst getalenteerde jonge vernieuwers van over de 
hele wereld, die belangrijke doorbraken forceren in hun 
respectievelijke domeinen met het potentieel om de 
wereld te veranderen. Wij streven ernaar deze briljante 
geesten en hun opmerkelijke projecten samen te 
brengen, in een poging de impact van hun prestaties nog 
te vergroten.  

Sommige van de grootste pioniers van deze wereld 
maken deel uit van onze gemeenschap, zoals Konstantin 
Novoselov (Nobelprijs voor de natuurkunde), Max 
Levchin (ontwikkelaar van PayPal), David Karp (oprichter 
van Tumblr), Mark Zuckerberg (oprichter van Facebook), 
Sergey Brin en Larry Page (oprichters van Google) en 
Linus Torvalds (ontwikkelaar van Linux).

 

Wat zijn Innovators 
Under 35?



De Europese editie van Innovators Onder 35 is 
ontstaan in 2015 met de bedoeling om deze globale 
gemeenschap te versterken. Meer dan honderd 
Innovators Onder 35 uit Spanje, Frankrijk, Duitsland 
en Italië vormen deel van deze globale gemeenschap. 
België en Polen sluiten zich dit jaar voor de eerste keer 
aan.

De top innovators van elk van deze zes landen zullen 
voorgesteld worden tijdens een reeks van evenementen 
die in de zes participerende landen plaats zullen nemen. 
In het najaar zullen ze allemaal aan de European 
Summit meedoen.  Dit zijn twee dagen van activiteiten, 
inspiratie, conversaties, collaboratieve studiegroepen 
en interactieve ervaringen.  Allemaal met als doel om 
de problemen betreffende de regio in een nieuwe 
transformatieve manier uit te dagen en de goede impact 
van innovators te verhogen.

 
Frankrijk: 15 april, Parijs
Italië: 21 april, Padova
België: 20 Mei, Brussel
Polen: 23 Juni, Warschau
Duitsland: 21 Juli, Berlijn
Spanje: November, Madrid
Europese Summit: December, Brussel

Innovators Under 35
Europa



In deze eerste editie van innovators onder 35 in belgie 
hebben we projecten geselecteerd and toegewezen die een 
reele en positive impact hebben op het leven van millioenen 
mensen.

Meer dan 100 kandidaturen werden dit jaar ingediend op 
gebied van:
- Internet & web (31%)
- Software (21%)
- Computer & electronics hardware (12%)
- Biotechnologie en geneeskunde (10%) 
- Energie (9%)
- Telecommunicatie (9%)
- Nanotechnologie (8%).
 
88% van de kandidaten waren de mannen en 12% waren de 
vrouwen.

Innovators Under 35 
België



De eerste generatie van  
Innovators Under 35 België



Arne Pauwels, 28 
Antwerp 
Wakiti
Verspilde voeding gebruiken om 
de algemene voedselveiligheid te 
verbeteren

Arne Pauwels, die een Master in Product Development 
behaalde aan de Universiteit Antwerpen, is nog maar 
28 jaar oud, maar al gepassioneerd bezig met het 
doorduwen van innovatieve technologieën naar nieuwe 
toepassingen en markten, en vooral met projecten die het 
waard zijn om die extra stap verder te zetten.

Pauwels’ product Wakati, wat tijd betekent in het 
Swahili, vloeit voort uit zijn masterproef, en richt zich op 
het maximaliseren van de winst voor lokale boeren in 
ontwikkelingslanden. Daarnaast levert het een bijdrage 
aan de algemene voedselzekerheid over de hele wereld.
Wakati (tijd) is de grootste vijand van boeren in gebieden 
met weinig hulpbronnen, waar telers vaak maar een 
fractie van hun koopwaren naar de markt kunnen brengen 
vooraleer ze bederven.

Wakati is een draagbare en zichzelf steriliserende tent, 
aangedreven door een klein zonnepaneel dat 3 watt 
stroom genereert – evenveel stroom als nodig voor het 
opladen van een mobiele telefoon – en wordt gebruikt 
voor het bewaren van verse groenten en fruit op het 
platteland. Door de toegankelijke prijs en vrij van enige 
milieubeperkingen, heeft het product van Pauwels het 
potentieel om een revolutie op gang te brengen in de 
landbouwsector van onderontwikkelde gebieden én 
om de beschikbaarheid enorm te verhogen van de 
belangrijkste menselijke basisbehoefte, namelijk voedsel, 
en dit op plaatsen waar ondervoeding onder volwassenen 
en kinderen wijdverspreid is. 



Catherine de Wolf, 25
Etterbeek
Een stedelijke metabolisme om de 
ecologische impact van gebouwen te 
verminderen

Op de jonge leeftijd van 25 is Catherine de Wolf al een 
doctoraatsstudente aan het MIT. Ze is ook in het bezit 
van een Bachelor of Science in Civil Engineering & 
Architecture aan de VUB/ULB (Vrije Universiteit Brussel/
Université Libre de Bruxelles). Ze leidt een belangrijk en 
innovatief internationaal onderzoeksproject dat tracht de 
negatieve milieu-impact van gebouwen te verminderen. 

Toonaangevende ontwerpers benadrukken de 
toenemende vraag naar een globale, uniforme methode 
om opgenomen koolstof (een term van Catherine zelf) te 
meten. Catherine’s project behandelt precies deze vraag.  
Catherine ontwikkelde een database die de CO2 uitstoot 
ten gevolge van de bouw en het gebruik van een structuur 
kan kwantificeren. Dankzij een interactieve interface en 
de informatie in de gegevensbank, kunnen architecten 
en ingenieurs hun projecten ingeven en vergelijken met 
constructies die gelijkaardige eigenschappen vertonen, 
om zo de impact dat hun gebouw op het milieu zal 
hebben te berekenen.

Haar onderzoek ontwikkelt niet alleen standaard 
referentiepunten, maar helpt ook om de opgenomen 
koolstof te verhouden met andere ontwerpvariabelen, 
zoals de financiële kosten, de structurele efficiëntie, 
de functionaliteit of de ruimtelijke ervaring van de 
architectuur. 



Jérôme Wertz, 29
Verviers
Phaysa
De gezondheid en veiligheid 
verbeteren door onze brillen na te 
kijken

Jérôme Wertz, 29 jaar oud, studeerde met onderscheiding 
af voor zijn Executive Master in Management aan de 
Solvay Brussels Schools of Economics. In 2014 richtte 
Jérôme zijn bedrijf Phaysa op, dat zich toespitst op de 
verdere ontwikkeling en marketing van producten die 
slaperigheid kunnen monitoren door middel van een 
innovatief proces.     

Jérôme’s product is een camera met hoge beeldsnelheid 
die geïntegreerd is in een brilmontuur. Deze camera 
neemt beelden op van het oog, die dan worden verwerkt 
door de software die het slaperigheidsniveau kan 
berekenen, net zoals verschillende oculaire parameters. 
Als men het gegeven in acht neemt dat één op vijf 
verkeersongelukken, waarvan 20% met een dodelijke 
afloop, wordt veroorzaakt door de chauffeur die in 
slaap valt achter het stuur, is het eenvoudig om zich de 
evidente toepassing van dit innovatief instrument in te 
beelden. Jérôme’s bedrijf Phaysa werkt momenteel aan 
de plaatsing van dit instrument in auto’s. Het is niet de 
bedoeling dat het daarbij blijft, zijn innovatief instrument 
zou ook gebruikt kunnen worden in andere domeinen 
met een hoge impact, zoals voor bestuurders van zware 
machines, piloten, luchtverkeersleiders enzovoort



Sébastien Deletaille, 30
Uccle
Data for Good
De crisis voorkomen en de armoede 
tegengaan dankzij Big Data

Sébastien Deletaille studeerde met de grootste 
onderscheiding af aan de Solvay Business School van 
de Brusselse universiteit (Msc Business Engineering). 
In 2009 stichtte Sébastien Real Impact Analytics om de 
opkomende trend van big data en de groeiende nood 
aan analyse-instrumenten, die in staat zijn om zo’n grote 
hoeveelheden informatie te beheren, te kapitaliseren. 

Maar in 2014 besefte Sébastien dat zijn analyse-
instrumenten niet alleen nuttig waren voor zijn klanten 
(telecommunicatiebedrijven), maar dat ze ook gebruikt 
kunnen worden in een humanitaire hoedanigheid, 
om een antwoord te bieden op sociale kwesties in 
ontwikkelingslanden. Toen richtte Sébastien het Data for 
Good platform op.

Via het Data for Good platform, en het gebruik van 
gegevens verzameld voor eerdere studies, hebben 
Sébastien en zijn team al een directe correlatie 
geïdentificeerd tussen de beschikbaarheid/schaarsheid 
van voedsel en de aankoop van herlaadkaarten voor 
mobiele telefoons. Dit betekent in Sébastiens eigen 

woorden dat “de internationale agentschappen 
gewaarschuwd kunnen worden zodat ze het gebied 
kunnen bezoeken en kunnen nagaan of er zich al 
dan niet een crisis voordoet en de geschikte stappen 
kunnen ondernemen”, vooraleer een volledige crisis 
zich ontwikkelt. 

De mogelijke toepassingen van Sébastiens 
innovatieve analyse-instrumenten zijn 
nagenoeg eindeloos. Hierna wil Sébastien de 
lokalisatiegegevens uit de belgeschiedenis gebruiken, 
om te voorspellen of een regio het risico loopt op een 
gewapend conflict en agentschappen zoals de VN te 
waarschuwen zodat ze tijdig kunnen ingrijpen. Op die 
manier kunnen gegevens van zoiets kleins als een 
mobiele telefoon gebruikt worden als een instrument 
van vrede. 



Thibault Helleputte, 32
Etterbeek
DNAlytics
Voorzienige en gepersonaliseerde 
geneeskunde op basis van gegevens

Thibault Helleputte heeft een doctoraat in Engineering 
Science behaald aan de Katholieke Universiteit Leuven. 
Bovendien is Thibault de medeoprichter van DNAlytics, 
het bedrijf dat onlangs een innovatief en revolutionair 
nieuw instrument lanceerde om klinische diagnoses 
te stellen, genaamd Rheumakit. Het is de eerste bio-
informatica test die werd ontworpen om een vroege 
diagnose te kunnen stellen van verschillende types artritis. 

De behandeling voor één type artritis is vaak volledig 
ondoeltreffend tegen andere variëteiten van de ziekte. 
Spijtig genoeg zijn dokters pas in staat de exacte vorm 
van artritis die een patiënt treft aan te duiden lang nadat 
de initiële symptomen zich ontwikkelden, een periode 
waarin vaak al onherstelbare schade werd opgelopen.
 
Rheumakit, dat bestaat uit een bewaar- en transportkit 
voor het biopsiestaal en een onlineplatform waar dokters 
en specialisten bijkomende klinische informatie kunnen 
plaatsen, staat artsen toe om een specifieke diagnose te 
stellen en een behandeling te starten, tot drie jaar vroeger 
dan wanneer zij de traditionele diagnosetechnieken 
zouden gebruikt hebben. Dit verhoogt de levenskwaliteit 
van de patiënten die lijden aan artritis enorm.  

Thibault en DNAlytics laten het hier niet bij. Hun 
diensten trachten de voorspellende analyse naar het 
domein van het klinisch onderzoek te brengen, om zo 
nieuwe diagnostische, prognostische en theranostische 
(behandeling antwoord voorspelling) oplossingen te 
ontwikkelen.



Yves Van Ingelgem, 33
Mechelen
Zenzor
Een nieuwe corrosiedetector om 
windmolens meer rendabel te maken

Yves Van Ingelgem, een ingenieur gespecialiseerd in 
Chemistry/Materials aan de Vrije Universiteit Brussel, 
CEO en oprichter van Zensor, is het brein achter de 
ontwikkeling van een nieuw type sensor dat corrosie as 
it happens opspoort in windturbines aan de kust, met 
andere woorden, lang voor het kan opgespoord worden 
door de traditionele methoden. 

Ook al werden deze sensoren ontwikkeld met het oog op 
windturbines aan de kust, kunnen ze ook gebruikt worden 
om benzinestations langs de weg, petrochemische 
installaties, ondergrondse pijpleidingen, of eender welke 
andere grote metalen infrastructuur (dammen, bruggen, 
spoorwegen) te beheren. 

Maar zelfs als we de bijkomende toepassingen van deze 
nieuwe technologie  buiten beschouwing laten, kan Van 
Ingelgems innovatie van vitaal belang blijken te zijn om 
windenergie te transformeren in een waarlijk productieve, 
goedkope en levensvatbare bron van alternatieve energie.



Yves-Alexandre de Montjoye, 
31
Liège 
openPDS/SafeAnswersat
De burgers toelaten om hun 
persoonlijke gegevens te 
controleren

Yves-Alexandre de Montjoye is een onderzoeker in 
computerprivacy aan het MIT Media Lab. Hij leidt de 
ontwikkeling van openPDS/SafeAnswersat, een project 
dat erop gericht is de controle over persoonlijke gegevens 
te leggen bij de personen aan wie deze toebehoren. 

De manier waarop Yves-Alexandre dit bereikt is tweeledig: 
eerst creëerde hij een opslagruimte voor persoonlijke 
gegevens – een beveiligde omgeving waar de gebruiker 
zijn gegevens kan centraliseren. Dit is een fundamentele 
verandering vanuit privacy oogpunt: in plaats van 
gegevens te anonimiseren, gebruikt het de gegevens 
van de gebruiker om specifieke vragen te beantwoorden. 
Dit biedt de kans om de anonimisering van gegevens 
te overstijgen en de gebruiker de werkelijke controle 
te geven over zijn gegevens, zodat individuen hun 
persoonlijke gegevens kunnen bezitten en gebruiken op 
een manier die daadwerkelijk de privacy beschermt. Yves-
Alexandre heeft het juiste evenwicht gevonden tussen de 
privacy uitdagingen van big data en hun grote potentieel 
ten goede.



Het zal plaatsnemen op:
Woensdag, 20 Mei
 (Sinter-Goedeleplein 5, 1000 Brussel, Ingang 
via Markiesstraat 1)

Innovators Under 35 Belgium zullen  beslissers, 
ondernemers, wetenschappers, academici en 
experts van hele wereld van innovatie en experten 
van internationale innovatie ecosysteem te 
samen brengen. De eerste generatie van Belgian 
Innovators zal projecten voorleggen en er zullen 
twee speciale erkenningen toegewezen: Innovator 
of the Year and Social Innovator. 
. 
Nadat zal er een networking receptie plaatsvinden, 
De genodigden zullen de mogelijkheid hebben om 
de winnaars en hun projecten leren kennen.

Innovators Under 35 
evenement in Brussel



Bruno Wattembergh
Founder and COO Impulse Brussels 
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Max Jadot
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Xavier Duportet 
Innovator of the Year 2015 France

Julie de Pimodan 
Innovator Under 35 France 2015 & Founder of 
Fluicity

Kathleen Kennedy 
President MIT Technology Review and of  MIT 
Enterprise Forum

Isidro Laso 
Head of Startup Europe Sector, European 
Commission
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Kumardev Chatterjee 
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Founder
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Pedro Moneo 
International Partner MIT Technology Review
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