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00            Innovatiebijdiamantbedrijven

Nieuw innovatieprogramma verkent opportuniteiten in de Antwerpse diamantsector

Voor u ligt het allereerste rapport over innovatie-opportuniteiten bij diamantbedrijven in Antwerpen. Dit rapport werd opgesteld door stad Antwerpen in
samenwerking met Verhaert | Masters of Innovation en tekent het kader waarin de innovatie zal worden ontwikkeld. De stad wil de diamantindustrie blijven
verankeren in Antwerpen. Daarom is het noodzaak dat diamantbedrijven zich klaar maken voor de toekomst. Alleen zo kan de stad die aantrekkelijke hub blijven
voor diamantbedrijven en marktleiders in de diamantindustrie.

Het innovatieprogramma loopt parallel met de nieuwe ontwikkelingen in de industrie. Het is geen geheim dat die industrie én de positie van Antwerpen als
grootste diamanthub onder druk staan. Antwerpen is het - als diamantstad - aan zichzelf verplicht nieuwe evoluties te volgen.

De stad gaat de goesting om te innoveren aanwakkeren én innovatieve projecten van bereidwillige diamantbedrijven faciliteren. Samen met Verhaert zal dit
praktisch en hands-on aangepakt worden..

INNOVATIE-OPPORTUNITEITEN OP ZES DOMEINEN

Verhaert | Masters of Innovation tekende het programma uit. Het resultaat zijn zes domeinen waarin innovatie-opportuniteiten voor diamantbedrijven in
Antwerpen gelanceerd kunnen worden.

Op vlak van financiering komen innovatieve technologieën in aanmerking, die inzetten op transparantie en compliance met de regelgeving. Daarnaast kunnen ook
financieel technische oplossingen worden aangepakt, die de “bankability” van de industrie verhogen en het vertrouwen van de traditionele banken versterken. Dit
bijkomend aan de inspanningen die het AWDC en de overheid nu al leveren om de nodige financiële bankdiensten te garanderen voor geregistreerde
diamantbedrijven.

Ook online aanwezig zijn en online zaken doen, kunnen een verschil maken in de diamanthandel van vandaag. Digitalisering is niet beperkt tot het hebben van een
website en aanwezigheid op sociale media. Het internet maakt nieuwe diensten en bedrijfsmodellen mogelijk en vergroot de impact die een bedrijf wereldwijd kan
hebben. Gebruik maken van de kracht van de digitale wereld is innovatiepotentieel voor een industrie die al eeuwenlang op eenzelfde manier zaken doet.
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Innovatiebijdiamantbedrijven

Opnieuw marktaandeel verwerven met diamantbewerking in Antwerpen vereist moderne productietechnieken en –machines, net zoals in bijna alle industrieën in
West-Europa. Ondersteunende diensten die gebruik maken van afstands- of geautomatiseerde grading, artificiële intelligentie en computergestuurd of

geautomatiseerd sorteren zullen de komende jaren de norm worden. Automatisering en robotiseringstechnologie kunnen ook een gamechanger zijn als het gaat
over het vertrouwen in herkomst en traceerbaarheid van diamanten doorheen de waardeketen.

Data-analyse. De diamantindustrie heeft nog maar pas ontdekt hoe ze gebruik kan maken van de enorme hoeveelheid data die constant gegenereerd wordt. De
verzamelde informatie van producenten, (detail)handelaars en online handelsplatformen in de waardeketen tezamen met commerciële gegevens, leidt tot
waardevolle marktinzichten. Een meer gefundeerde voorspelling van de vraag, inschatting van de marktprijs en waardebepaling van de voorraad zal mogelijk
worden. Lokale AI- en engineeringdiensten hebben heel wat expertise opgebouwd. Deze kan met de hulp van industrie-experten toegepast worden op de
diamantindustrie.

Een triple helix-samenwerking – industriepartners, universiteiten en overheid die samenwerken - versterkt de goed functionerende ecosystemen die in Antwerpen

aanwezig zijn. In andere industrieën wordt er op deze manier reeds samengewerkt aan innovatie. In de diamantindustrie is dat nog niet het geval, net zomin als
netwerking over de industriegrenzen heen. De diamantindustrie moet meer investeren in B2B-netwerking over industrieën heen. Op die manier kan ze voordeel
halen uit oplossingen die andere industrieën aanbieden en bijkomende kennis verwerven om de belangrijkste kracht van de Antwerpse diamantsector te kunnen
activeren.

De technologie is de laatste jaren sterk geëvolueerd, waardoor synthetische handel & productie van hoogwaardige diamanten voor de juwelenmarkt mogelijk is.
Hun marktaandeel zal naar alle verwachting toenemen bij een publiek dat openstaat voor alternatieven. Er bestaat dus een grote nood aan duidelijke, traceerbare
en transparante detectie en differentiatie tussen natuurlijke diamanten en synthetische diamanten, zowel B2B als van B2C. In de toekomst zullen de nieuwe
technologieën nog meer ingezet worden om industriële toepassingen van diamanten te ontwikkelen.

Lees meer over de verschillende innovatieprogramma van stad Antwerpen: Innovatie-opportuniteiten bij diamantbedrijven stad Antwerpen (Nederlands)

Schrijf hier in om deel te nemen aan één van deze innovatieprogramma's: Intakevragenlijst voor de innovatieprogramma’s.

https://www.ondernemeninantwerpen.be/DiamantenInnovatie
https://www2.businessinantwerp.eu/l/480611/2020-11-18/n25b9x
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01 Ambition and scope De Antwerpse diamantsector
staat onder druk

Al een aantal jaar staat niet alleen de
wereldwijde diamantindustrie onder druk, ook
de positie van Antwerpen als grootste
diamanthandelscentrum ter wereld wordt in
twijfel getrokken. Het meeste slijp- en
polijstwerk is immers verhuisd naar landen
waar de arbeidskosten lager liggen; in
Antwerpen worden alleen nog hoogwaardige
stenen geslepen.

De stad is weliswaar nog de grootste hub voor
diamanthandel wereldwijd - met 86% van de
ruwe en 50% van alle gepolijste diamant
wereldwijd die hier verhandeld worden - maar
die claim wordt uitgedaagd door het Midden-
Oosten voor ruwe diamant en door andere hubs
voor geslepen stenen.

Er is de nasmaak van negatieve publiciteit in
het verleden, de marges die al lang onder druk
stonden voor het uitbreken van de COVID-19-
crisis en sectorspecifieke bankdiensten die een
uitdaging blijven. Dit alles doet de industrie
naar adem snakken.

Om deze uitdagingen efficiënt aan te pakken,
pleit de industrie voor een coherent beleid over
de verschillende beleidsniveaus heen. Dit werd
verduidelijkt in het AWDC-memorandum 2019.

Er bestaat geen twijfel over: de
diamantindustrie en Antwerpen in het bijzonder
staan onder druk. Laten we bekijken welke
opportuniteiten er zijn om te groeien.

Ambitie van het 
innovatieprogramma

Met dit programma wil stad Antwerpen,
gemodereerd door Verhaert, innovatie praktisch
en hands-on benaderen. Innovatieve projecten
van bereidwillige spelers uit de industrie krijgen
alle kansen. De stad wil daarmee innovatie in de
Antwerpse diamantsector aanwakkeren.

Innovatie-experts zullen geselecteerde bedrijven
steunen bij de uitvoering van hun projecten.
Deze projecten moeten de industrie vernieuwen
en oplossingen creëren waar de hele Antwerpse
diamantindustrie voordeel uit kan halen.

Dit rapport is gebaseerd op workshops en
interviews met experts uit de industrie. Het
bundelt hun inzichten en creëert een basis en
focus voor de richting die het innovatie-
programma uit moet.

Dit rapport focust op innovatie-opportuniteiten.
Het is geen dieptestudie noch een betrachting
om alle uitdagingen waar de industrie voor
staat, op te lossen.

“Latenwe de concurrentiekrachtvan Antwerpenversterkenen
ervoor zorgendatde Antwerpsediamantindustrie tot 2025 en

ookdaarnaeendrijvende industrieblijft.” 
–Bart De Wever, burgemeester van Antwerpen

“Dankzij workshops met input uit de industrie
kon de stad focus creëren voor het 

innovatieprogramma” 
– Peter Wouters, schepen diamant van Antwerpen

Lees hier de visie van het AWDC op een
coherent beleid over de verschillende
beleidsniveaus heen.
AWDC-memorandum 2019

© Gianni Camilleri

https://www.awdc.be/sites/awdc2016/files/documents/AWDC_Memorandum_ENG.pdf
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Ambitieenscope Ondersteuning van innovatie in bedrijven

Het zal een enorme inspanning vragen om een echte, innovatieve omslag te maken in de
Antwerpse diamantindustrie. Om een blijvende impact te garanderen, moet die omslag uit de
industrie zelf komen. Met dit project wil de stad bedrijven helpen innovatieleiders in de industrie
te worden, te blijven en ervoor zorgen dat zij slagen in hun innovatieve projecten.

Het is niet mogelijk om alle Antwerpse diamantbedrijven te steunen binnen dit
innovatieprogramma. Het is echter wel de ambitie om met het succes van de geselecteerde
projecten andere Antwerpse bedrijven aan te zetten om hun eigen innovatie te realiseren.

DIT IS HÉT MOMENT

De diamantindustrie staat voor heel wat uitdagingen. Maar er zitten wereldwijd ook heel wat
veranderingen aan te komen. Nieuwe technieken en processen werden en worden ontwikkeld die
heel wat vernieuwingen zullen veroorzaken in de industrie. Antwerpen moet hier koploper
blijven om te vermijden dat bedrijven naar andere delen van de wereld verhuizen.

FOCUS OP INNOVATIE-UITDAGINGEN

Tijdens de workshops werden ook andere uitdagingen besproken zoals het imago van de
industrie, de digitale aanwezigheid en de nood aan specifieke bankdiensten. Het is niet de
ambitie van dit innovatieprogramma om deze uitdagingen aan te pakken. Een aantal ervan
worden op andere niveaus opgelost. Voor meer informatie hierover verwijzen we naar het AWDC-
memorandum van 2019.

BEWUSTZIJN EN OVERWEGING ZIJN VITAL

De onderwerpen in het volgende hoofdstuk zijn niet de enige waar innovatie nodig is en uw visie
zal soms aanzienlijk verschillen van wat hier wordt uiteengezet. Elk van de onderwerpen zal naar
verwachting de komende jaren een grote impact hebben op de industrie. Het kan een
strategische bedrijfsbeslissing zijn om ervoor te kiezen niet deel te nemen of zelfs tegen bepaalde
trends in te gaan. Deze trends ontkennen of naast zich neerleggen is dat niet.

© Jonas Roosens
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02 Proces Ervaringen van industrie-experts delen

De stad nodigde experts uit de Antwerpse diamantsector uit om tijdens twee workshops hun
ervaringen te delen en meer te vertellen over de uitdagingen die zij binnen de industrie zien.
Deze workshops werden gemodereerd door Verhaert.

Dit rapport vat hun inzichten samen en wil een grondig overzicht bieden van de huidige
innovatie-opportuniteiten.

Om een breder publiek te bevragen en de impact van innovatie in de industrie te beoordelen
werd in samenwerking met het AWDC een enquête uitgevoerd. De resultaten daarvan zullen
jaarlijks tijdens een event voorgesteld worden samen met andere lessen die we trokken uit
innovatieve projecten.

DE STAD HELPT INNOVEREN

Het programma zal vijf jaar lopen. Elk jaar zullen 3 tot 5 geselecteerde bedrijven praktisch,
hands-on innovatie-advies krijgen van externe consultants, gefinancierd stad Antwerpen.

Om geselecteerd te worden, moeten bedrijven een duidelijke visie hebben en gedreven zijn om
deel te nemen aan een welomlijnd, innovatief project. De consultants zijn er om hiaten in te
vullen en de kansen op succes te vergroten dankzij hun externe expertise.

Bent u een gedreven ondernemer uit de Antwerpse diamantsector met een uitdagend
innovatief project? Wilt u graag geselecteerd worden om deel te nemen aan een
innovatieprogramma van stad Antwerpen?

2020

Rapport & 
kick-off

2021

Innovatiesteun
voor 5 bedrijven

2022

Innovatiesteun
voor 5 bedrijven

2023

Innovatiesteun
voor 5 bedrijven

2024

Innovatiesteun
voor 5 bedrijven

2025

Innovatiesteun
voor 5 bedrijven

JAARLIJKSE EN
Q

U
ÊTE &

 FEED
BACK PU

BLIEK EVEN
T

Lees meer over de verschillende innovatieprogramma’s van stad Antwerpen:
Diamant innovatieprogramma stad Antwerpen (Nederlands)

Stel u kandidaat voor deelname aan één van de innovatieprogramma's:
Intakevragenlijst voor de innovatieprogramma's. 

https://www.ondernemeninantwerpen.be/DiamantenInnovatie
https://www2.businessinantwerp.eu/l/480611/2020-11-18/n25b9x


Het afbeeldingonderdeel met relatie-id rId14 is niet aangetroffen in het bestand.
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FINANCIERING

SYNTHETISCHE 
HANDEL & 
PRODUCTIE

AUTOMATISERING & 
ROBOTISERING

NETWERKEN OVER DE 
INDUSTRIEGRENZEN 
HEEN

DIGITALISERING

DATA-ANALYSE

03           Marktrapport:  zesinnovatie-opportuniteiten

© Victoriano Moreno
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Marktrapport Financiering

De diamantindustrie is een kapitaalintensieve
industrie. De wereldwijde policy van banken om
globaal financiële risico’s te verminderen, heeft

voor ondernemers in de diamantsector geleid
tot een dramatische terugval van bankdiensten
en bijgevolg ook van financiering.

Nieuwe initiatieven als financiële - of
betaalplatformen, kunnen een alternatief zijn
voor betaaldiensten en voor snelle en veilige
internationale geldtransacties. Innovatieve
technologieën die inzetten op transparantie en
compliance met de regelgeving, alsook

alternatieve betaal- en financieringsoplossingen
- zoals voorraad- en factuurfinanciering,
gezamenlijk gekend als fintech - kunnen de
zogenaamde “bankability” van de industrie een
boost geven en bovendien het vertrouwen van
de traditionele banken herstellen.

Er bestaan steunprogramma's voor
ondernemers die willen innoveren. Als u deze
kanalen kent, kan dat helpen om uw
strategische doelen te bereiken. Dit programma
wil ook bedrijven vertrouwd maken met de
bestaande ondersteunende initiatieven.

Ondersteuning van Vlaio
AWDC AML & compliance helpdesk
Website Vlaio

© Jonas Roosens

https://www.awdc.be/en/aml-and-compliance-helpdesk
https://www.vlaio.be/
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Marktrapport

“In het nieuwe normaal is het nog belangrijker geworden
om de kracht van digitalisering volop te gebruiken, 

zonder daarom afstand te doen van erfgoed. Dit is een
duidelijk pad naar groei voor de diamantindustrie”

– Ari Epstein, CEO AWDC

Digitalisering

Wie nog niet overtuigd was in een digitale
wereld te leven, zal door de COVID-19-crisis
hiervan overtuigd zijn geworden.

Nu fysiek vergaderen en reizen nagenoeg
onbestaande zijn, kunnen online aanwezigheid
en online zaken doen het verschil maken in de
diamantindustrie. Digitalisering is niet beperkt
tot een up-to-date website en aanwezigheid op
sociale media. De voorbije jaren en zeker de
voorbije maanden heeft de industrie een steile
opgang gezien van online tradingplatforms.
Daarenboven werden ondersteunende tools

voor compliance, KYC en technologie
ontwikkeld om product- en klantinformatie te
delen en transparantie en traceerbaarheid te
bevorderen. Het digitale potentieel voor
bedrijven, ook voor diamantbedrijven, breidt
steeds verder uit. Het internet maakte nieuwe
diensten en bedrijfsmodellen mogelijk én
vergroot de aanwezigheid en de impact van een

bedrijf wereldwijd.

Zakendoen in de toekomst - zelfs nu al – zal
anders zijn dan vroeger. Gebruik maken van de
kracht van het digitale biedt een nog onbenut
potentieel voor een industrie die al eeuwenlang
vertrouwt op eenzelfde manier van zaken doen.

Zie hier voor 
AWDC’s ondersteunende stools

© Jonas Roosens

https://www.awdc.be/en/kyc
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Marktrapport Automatisering & robotisering

Sinds eind jaren 1970 is het merendeel van 
het slijp- en polijstwerk van diamanten van 
Antwerpen verhuisd naar India. Vanwege de 
lage lonen in India, worden daar vandaag 9 
op 10 diamanten geslepen. In Antwerpen
focust de productie-industrie zich nu op 
hoogwaardig, arbeidsintensief slijpen, waarbij
de arbeidskost geen beslissende factor is. 

Naast dit segment is er de diamantbewerking.
Om daarvan in Antwerpen marktaandeel te
herwinnen, is slimme productie met een
concurrentieel voordeel nodig . Dat betekent
gebruik maken van moderne
productietechnieken en -machines die het
voorbije decennium in bijna elke industrie in
West-Europa de norm zijn geworden. We
denken hier aan geautomatiseerd slijpen, een
automatisatie die ook voor synthetische
diamanten cruciaal is.

Ook ondersteunende diensten staan onder
druk om te innoveren. Afstands- en
geautomatiseerde grading, artificiële
intelligentie, blockchain en geassisteerd of
geautomatiseerd sorteren op maat, zullen
naar verwachting de komende jaren de norm
worden. Deze innovaties bieden immers
aanzienlijke kostvoordelen.

Verder kunnen automatisering en state-of-
the-art technologie een gamechanger zijn
als het gaat over vertrouwen in de herkomst
en traceerbaarheid van de diamant in heel
de waardeketen.

In elk van deze domeinen – productie,
ondersteunende diensten en het bepalen
van herkomst en traceerbaarheid – staat of
valt de innovatie met de juiste mind-set.

© Jonas Roosens

“Data maken een objectievere en
systematische manier mogelijk om de 
waarde te bepalen van diamanten (ruw
en geslepen), automatisch tot 50 
parameters op een slimme manier
verbindend in plaats van slechts 4.”
– Ann Peeters, projectleider
studiecentrum Agoria
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Marktrapport Data-analyse
In een steeds meer digitale wereld, wordt
constant een enorme hoeveelheid aan data
gegenereerd uit verschillende bronnen. Terwijl
heel wat industrieën reeds gebruik maken van
die data, staat de diamantindustrie op dit vlak
nog in een beginstadium.

Data van verschillende actoren in de
waardeketen - diamantproducenten,
handelaars, online handelsplatforms,
diamantfabrikanten en retailers – aangevuld
met commerciële en andere data kunnen een
stevige basis vormen voor strategische
bedrijfsbeslissingen.

Met geaggregeerde data kunnen waardevolle
marktinzichten worden gecreëerd, kunnen meer
solide voorspellingen worden gemaakt over de
vraag naar diamant, kan de marktprijs beter
worden ingeschat en kan een waardebepaling
gemaakt worden van de voorraad, kan de
waardeketen geoptimaliseerd of afgestemd
worden op de vraag van de klant, kan de
transparantie verhoogd worden, kan de chain of
custody en de herkomst en nog veel meer…
bepaald worden.

Lokale leveranciers van artificiële intelligentie
en engineering hebben heel wat expertise
opgebouwd, die met de hulp van experten uit
het veld toepasbaar is op de diamantindustrie.

De uitdagingen voor data-analyse in de
diamantsector zijn de kwaliteit en de
beschikbaarheid van gegevens en de
mogelijkheid om gegevens vrij te geven en te
analyseren.© Jonas Roosens
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“We gingeneensamenwerkingaanom robots 
teontwikkelendie voorlaserslijpenworden
gebruikt. Vandaagkan1 operator 4 machines 
tegelijkbedienen.” 
–Philippe Klapholz, 
VR Diamonds Manufacturing nv

Netwerken over de 
industriegrenzen heen

De samenwerking tussen industriepartners, 
universiteiten en overheid is in andere
industrieën alvast goed uitgebouwd. Deze
triple helix-samenwerking versterkt ook de 
bestaande, goed functionerende ecosystemen
in Antwerpen.

In geen enkele andere diamanthub zijn zoveel
partners bereid om te innoveren en samen te
werken. AWDC blijft zich momenteel
aligneren met VOKA op een succesvolle wijze. 
Een mogelijke samenwerking met 
universiteiten kan worden onderzocht.

Buiten acquisities of fusies, wordt er zelden
samengewerkt in de diamantindustrie. 
Consolidaties gebeuren via verticale
integratie van de waardeketen, waardoor de 
concurrentie scherper wordt en de marges
kleiner. 

Samenwerking met andere industrieën is 
bijna onbestaande. Of het nu gaat over 
vernieuwende technieken van universiteiten
om data te verzamelen en te verwerken, 
nieuwe productietechnieken van industriële
partners, gezamenlijke marketingcampagnes, 
meer samenwerking in de waardeketen naar
B2C of consumentenervaringen,… er valt heel 
wat te leren. Meer B2B-netwerking over de 
industriegrenzen heen is aan te raden. Het 
inbrengen van kostenbesparende of 
innoverende technieken uit andere
industrieën kan voor ademruimte zorgen. 

Zoekt u een samenwerking voor een
specifieke technologische oplossing? 
Neem contact op met een technology 

transfer office!
Universiteit Antwerpen
Tech Transfer Offices Flanders
Vrije Universiteit Brussel
European Space Agency

Wilt u met andere industrieën
samenwerken?

Linked In Business in Antwerpen
Nieuwsbrief Ondernemen in Antwerpen
AWDC Webinars
AWDC Events (bv. Power Breakfast) 
The Beacon
Antwerp Powered By Creatives (APBC)

Marktrapport Ondersteunende factoren voor netwerking
tussen industrieën zijn
netwerkorganisaties, 
investeringsseminars, power breakfasts, 
sociale media-groepen en webinars. 

© Jonas Roosens

https://www.uantwerpen.be/nl/onderzoek/informatie-voor-bedrijven/
https://ttoflanders.be/en/
https://vubtechtransfer.be/
https://spacesolutions.be/
https://www.linkedin.com/showcase/business-in-antwerp/
https://www.ondernemeninantwerpen.be/newsletter_subscription
https://www.awdc.be/en/webinars
https://www.awdc.be/calendar
https://www.linkedin.com/company/thebeacon/
https://www.apbc.be/
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“Diamantendie in laboratoriagemaakt
worden, zijneenfeit, daarkunjeniet
omheen. Zezijner om teblijven.” 
–Thierry Silber, CEO Madestones

Synthetische diamanthandel
en -productie

Of we het nu willen of niet: synthetische diamanten
zijn een feit. De introductie van synthetische diamant
in het segment van edelstenen en juwelen, 
ontwrichtte de sector de voorbije jaren. De technologie
heeft intussen enorme sprongen gemaakt. Diamanten
met edelsteenkwaliteit kunnen nu in diverse vormen
en kleuren geproduceerd worden. Toelevering en
marges zijn voor synthetische producten veel beter
voorspelbaar dan voor natuurlijke diamanten. Voor die 
laatsten is de prijsstructuur veel complexer en
onderhevig aan volatiele prijsschommelingen. 

Vooral op de (bruids)markt in de VS is synthetische
diamant aan een opmars bezig. Een grotere steen voor
dezelfde prijs is de basis van de waardepropositie. Ze
worden in de markt gezet als duurzamer wat voor
sommigen, vooral jongere consumenten, een
aantrekkelijke boodschap kan zijn. Naar verwachting
zullen synthetische diamanten de komende jaren een
groter marktaandeel veroveren, hoewel niemand kan
voorspellen hoe groot precies.

Het grootste deel van de diamanthandel en
”productie” wereldwijd bestaat echter uit natuurlijke
diamanten. Het antwoord van actoren binnen de
sector van natuurlijke diamanten op de toename van
synthetische diamanten wisselt. Velen zien deze
variant niet als een bedreiging, maar als een impuls
om de volledige markt te doen groeien. Storytelling
over natuurlijke diamant doorheen de hele
waardeketen afgestemd op millennials, is één van de
antwoorden van de industrie.

Het is van groot belang voor de diamantindustrie om
de evolutie van synthetische diamant te monitoren om
te bepalen hoe ze zichzelf wil positioneren.

In elk geval is er een grote nood aan duidelijke,
traceerbare en transparante differentiatie tussen
natuurlijke en synthetische diamanten. Segregatie van
de actoren binnen de waardeketen is niet noodzakelijk,
maar segregatie en detectie van de verschillende
producten is wel cruciaal. Het zou de prioriteit van de
industrie moeten zijn om te investeren in detectie en
de intellectuele eigendomsrechten daarvan in
Antwerpen houden.

Industriële toepassingen van diamanten zullen naar
verwachting nog uitbreiden de komende jaren,
bijvoorbeeld in spitstechnologie, nanotechnologie en
computing. Vanuit technisch oogpunt maken de
unieke eigenschappen de diamant tot een zeer
aantrekkelijk product. De synthetische productie maakt
het betaalbaar.

De uitdagingen in de productie van synthetische
diamant zijn vooral de hoge energie-/elektriciteitskost,
de logistiek en de inbreuken op patenten voor CVD-
productie. Antwerpen zou kunnen overwegen om haar
handelsactiviteiten uit te breiden naar synthetisch.
Antwerpen kan onderzoeken of de aanwezigheid van
de haven en de petrochemie interessante
locatiefactoren bieden (op het vlak van energiekost)
om daar een productie-eenheid neer te zetten en
nagaan of Antwerpse diamantbedrijven hier voordeel
uithalen.

Marktrapport
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In welke mate heeft de Antwerpse 
diamantsector volgens u een visie op innovatie?

04          Enquêteover innovatie
Via AWDC werd een enquête gelanceerd om inzicht te krijgen over hoe de industrie vanuit
innovatieperspectief naar deze thema's kijkt. De enquête zal jaarlijks afgenomen worden om
de trends op te volgen.

Van de 95 respondenten hadden 19 bedrijven geen kantoor in Antwerpen. Zij werden niet in
de resultaten opgenomen.

Met een gemiddelde score van slechts 2,67/5 is 
het duidelijk dat er geen sterke, centrale visie is op 

innovatie in stad Antwerpen
© Jonas Roosens



17|

Aan bedrijven werd gevraagd hoe goed ze op de hoogte zijn en hoe bereid ze zijn om te
innoveren in één van de zes domeinen, vermeld in dit rapport. U kunt de resultaten aflezen in
de onderstaande grafiek.

Quick wins mogelijk door zich te informeren en advies te vragen

Voor de meeste domeinen bleek er een grote bereidheid te zijn om te innoveren. Maar 
verwacht niet dat innovatie vanzelf komt, want dan haalt de concurrentie u in. Op de hoogte
zijn van bestaande kanalen en initiatieven is een eerste stap; advies vragen is de volgende
stap.
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De inhoud van dit rapport weerspiegelt in geen geval de meningen of overtuigingen van deze experts.

Mr. Alexander Dayekh
Oprichter Antwerpse
Diamantgilde

Mr. David Kellie
CEO Natural Diamond Council

Mr. Thierry Silber
CEO Madestones

Mr. Philippe Klapholz
Oprichter V R Diamond 
manufacturers

Mrs. An Peeters
Projectleider
studiecentrum Agoria

Mr. Dave Oste
Managing Director Simply Sparkling

Mr. Didier Backaert
International Business & Marketing 
Consultant at Bonas Group

Mrs. Ellen Joncheere
CEO Diamond High Council

Mrs. Karen Rentmeesters
Senior Manager PR & Communications 
AWDC

Mr. Bart De Hantsetters
CEO Diamcad

Mr. Michaël Geelhand de Merxem
Chief Business Officer The Beacon

Mr. Miten Shah
Oprichter LIFARE


