
IN HET HART VAN HET VLAAMS-EUROPEES 
VERBINDINGSAGENTSCHAP

WAT DOET VLEVA?

ROLLEN

EU-NIEUWSMONITOR

Het bedrijf krijgt informatie
op basis van Europese

beleidsdocumenten die 
Vleva filtert en analyseert

beleid

BRUGBOUWER

Vleva volgt en bouwt
netwerken binnen

Vlaanderen, en met 
Europese partners en

instellingen

LOKET
Vleva is een gratis 

wegwijzer voor bedrijven, 
die kunnen vragen

aanstellen over Europese
initiativen en contacten, en
biedt ook informative aan

over Europese subsidies en
jobs.

BELANGENBEHARTIGER

Vleva neemt geen standpunten 
in, maar ondersteunt zijn leden 

en overheden bij 
lobbyactiviteiten zodat de 

juiste informatie op het juiste 
tijdstip bij de juiste persoon 

terechtkomt.

Het Vlaams-Europees verbindingsagentschap 
(Vleva) werd in 2006 opgericht als brug 
tussen Europa en Vlaamse lokale overheden, 
het middenveld en de Vlaamse overheid. 
Omdat Europa belangrijk is voor Vlaanderen 
en omdat Vlaanderen belangrijk is voor 
Europa.

MISSIE
Vlaanderen meer zichtbaar maken in Europa en
het belang van Europa voor Vlaanderen in de 
verf zetten.

Vleva vertaalt en vat de Europese
wetten en regels samen waarin de 
bedrijven geintereseerd zijn.
“Vleva is zoals een voetbal-
commentator, die praat over de 
dingen waarin de kijker geintereseerd
is”.

STAGE

DAG 1

DAG 2

Eerst kregen we een presentatitie over 
het bedrijf en daarna hebben we twee 

politieke teksten vertaald van het 
Engels naar het Nederlands.

We begonnen met de artikels op de 
website te zetten. Daarna werden we 
geïnterviewd door twee medewekers en
onze docenten kwamen bij ons op 
bezoek. Als slotopdracht deden we een
presentatie over de Europarlements-
leden van ons land (Polen en Spanje).

EIGEN INDRUKKEN

Scan hier het 
artikel van 
Alvaro 

Scan hier de 
interview

Scan hier
artikel van 
Marta

ALVARO SANTING (Spanje) MARTA WEGLARZ (Polen)

Marta: Ik wist niet dat Europa subsidies verstrekt aan overheden en 
organisaties. Ook kon ik geen enkele Europese regel opnoemen toen 
ik hier aankwam, maar ik heb een artikel geschreven over 
blootstelling aan kankerverwekkende stoffen op het werk. Ik vind het 
dus wel interessant om te weten dat Europa zulke regels maakt om 
werknemers te beschermen en om het makkelijker te maken voor 
bedrijven om in verschillende Europese landen actief te zijn.

Alvaro: Ik wist niet dat Europa inzet op solidariteit. Ik dacht dat 
Europa enkel met het vingertje zwaaide om te zeggen hoe Spanje het 
moet doen. Hier heb ik gelezen dat Spanje eigenlijk meer geld krijgt 
van Europa dan dat het geeft. Dat heeft me erg verbaasd. En het 
artikel (‘Debat over gelijk loon voor gelijk werk blijft woeden’) dat ik 
schreef, stond ook vol nieuwe info voor mij


