
 
 
 

 
 

Persbericht 

 
Jongeren stimuleren om vanuit een 360°-visie na te denken over 
informatietechnologie ten dienste van duurzame ontwikkeling 

 
EVS en de Stichting voor Toekomstige Generaties bundelen de krachten in het kader van de 

HERA Awards 
Bekijk het interview met Serge Van Herck, CEO van EVS 

 
Namen, 9 februari 2021 - Via de excellentieprijs ‘HERA Award Sustainable IT’ bundelen EVS, 
het Waalse sterbedrijf dat wereldleider is in live videoproductiesystemen, en de Stichting voor 
Toekomstige Generaties de krachten, om jongeren aan te moedigen ‘in 360°’ na te denken 
over hoe informatietechnologie ten dienste kan staan van duurzame ontwikkeling.  
 
Na drie jaar partnerschap besliste EVS om zijn steun aan de ‘HERA Award Sustainable IT’ voor 
nog eens drie jaar te vernieuwen - en zelfs te verdubbelen. Deze excellentieprijs behoort tot 
de zogeheten ‘HERA Awards’, die door de Stichting voor Toekomstige Generaties jaarlijks 
worden uitgereikt. De ‘HERA Award Sustainable IT’ bekroont studenten afkomstig uit de 
Franstalige universiteiten van ons land, die in hun masterproef over informatietechnologieën 
een transversale of 360°-benadering eigen aan duurzame ontwikkeling integreren. De 
laureaten van de HERA Awards 2021 zullen in april hun boeiende masterproeven toelichten 
via webinars en een virtuele ceremonie die op 29 april 2021 plaatsvindt aan de UCLouvain 
www.fgf.be/hera.  

“Al van bij de oprichting van EVS behoort engagement tot de cultuur en de waarden van ons 
bedrijf. Toen wij de HERA Awards ontdekten, konden wij ons helemaal vinden in deze 360°-
aanpak. Ze sluit aan bij de maatschappelijke betrokkenheid die wij al lang voelden, zowel voor 
het milieu als met de mensen van ons team of in de gemeenschappen waarin we actief zijn”, 
verduidelijkt Serge Van Herck, CEO van EVS. “Bovendien is deze prijs een krachtig middel om 
bij studenten de interesse voor IT aan te wakkeren en om technologische kennis te vergroten.”   

“Dat EVS zijn steun vernieuwt, is in deze Covid-tijden natuurlijk fantastisch nieuws!”, klinkt het 
enthousiast bij Benoît Derenne, directeur van de Stichting voor Toekomstige Generaties. 
“Informatietechnologieën bieden immers een nieuwe waaier van mogelijkheden en 
veranderen ingrijpend de manier waarop we ons informeren, communiceren, leren, kopen, 
werken, onze steden en onze mobiliteit beheren ... Deze transitie, die nog wordt versterkt door 
de gezondheidscrisis die we nu doormaken, stelt ons ook voor heel wat uitdagingen: de impact 
van de digitalisering op het milieu, fake news, de beveiliging en beheersing van 
informatiesystemen, respect voor de privacy, het raadplegen en delen van gegevens, 
voorspellende analyses (van ons gedrag, onze gezondheid, ...) enz. Die uitdagingen tonen ook 
hoezeer we onze duurzame oplossingen voor de toekomst absoluut vanuit een 360°-visie zullen 
moeten benaderen, wat betekent dat we gelijktijdig rekening zullen moeten houden met de 
sociale, ecologische en economische dimensies en met de aspecten participatie en bestuur. 



 
 
 

 
Wij willen dat jongeren die uitdagingen bewust aangaan met een meer transversale kijk op de 
gevolgen.”  

De HERA Awards stimuleren jongeren om deze 360°-aanpak in hun masterproef op te nemen, 
en op die manier over de wereld van morgen na te denken. “De HERA Awards vormen het 
eerste van een ononderbroken reeks initiatieven waarmee de Stichting voor Toekomstige 
Generaties jongeren vooruit wil helpen. Na eerst haar steun te verlenen aan het bedenken van 
ideeën, bevordert onze Stichting in een volgende fase het ontwikkelen van prototypes, via de 
toekenning van beurzen. Vervolgens ondersteunt ze de oprichting van duurzame start-ups in 
een heel vroeg stadium, en ten slotte kunnen ook meer ervaren maatschappelijke 
ondernemers op haar steun rekenen. De uitdagingen zijn enorm, en we zijn er zeker van dat 
nog andere ondernemingen het voorbeeld van EVS zullen volgen”, besluit Benoît Derenne.     

Perscontact bij de Stichting voor Toekomstige Generaties : 
Cécile Purnode  - 0479 52 69 11  - c.purnode@stg.be 
 

Over de HERA Awards 
De HERA AWARDS zijn excellentieprijzen die de Stichting voor Toekomstige Generaties jaarlijks uitreikt om de 
breinen van morgen voor te bereiden op denken en handelen in 360°. Hiermee beloont en bekroont HERA 
masterproeven (prijs ter waarde van 2.500€) of doctoraatsthesissen (prijs ter waarde van 7.500€) met een 
transversale of 360°-benadering eigen aan duurzame ontwikkeling, die op die manier een impuls geven aan het 
denken en/of handelen in diverse domeinen zoals IT, gezondheid, voeding, financiën, economie, architectuur, 
design en engineering. 
www.fgf.be/hera  

Over de Stichting voor Toekomstige Generaties 
De Stichting voor Toekomstige Generaties werd opgericht in 1998. Het is een Belgische stichting die zich 
uitsluitend toelegt op de transitie naar een duurzaam ontwikkelingsmodel, een van de grootste uitdagingen 
van de 21e eeuw. De Stichting voor Toekomstige Generaties is een pluralistische, onafhankelijke stichting van 
openbaar nut, ze telt veertien werknemers en is actief in heel België. Als platform voor transformatieve 
filantropie maakt ze het voor haar partners, investeerders en donateurs mogelijk om te investeren in de 
toekomstige generaties. De Stichting heeft ruime ervaring in het ondersteunen van initiatiefnemers van 
duurzame projecten in België en Europa.  
www.stg.be en www.stg.be/verslag  
 
Over EVS 
EVS is wereldwijd erkend als de leider in beeldservers voor de tv-industrie. 
Het hoofdkantoor van het bedrijf is gevestigd in België. EVS heeft kantoren in Europa, het Midden-Oosten, de 
Aziatisch-Pacifieke regio en Noord- en Zuid-Amerika. EVS verkoopt zijn producten in meer dan 100 landen en 
zorgt wereldwijd voor customersupport.  
EVS is een naamloze vennootschap met een notering aan de Euronext Brussel: EVS, ISIN: BE0003820371. Kijk 
voor meer informatie op www.evs.com. 

 


