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“Z-Brussels” toont de ondernemende dynamiek van 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
   

Met haar instellingen van openbaar nut gewijd aan de economische ontwikkeling in de 
hoofdstad, kent het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een sterke ondernemende dynamiek. 
Zowel startups, kmo’s, groeibedrijven als multinationals zien de opportuniteiten en de diensten 
die de hoofdstad te bieden heeft. Kanaal Z wil die dynamiek positief in de kijker stellen met de 
nieuwe reeks Z-Brussels. 

 
Door de centrale ligging, een reeks logistieke troeven waaronder de aanwezigheid van de 
haven en de luchthaven, een ruim aanbod aan kantoorruimte en de ontwikkeling van nieuwe 
bedrijfsruimte, heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest veel te bieden aan ondernemers. 
Bovendien voorziet het Gewest ruime ondersteuning en begeleiding voor wie er wil investeren 
of innoveren. 
 
Er beweegt ook heel wat in Brussel. Zo werkt de Haven van Brussel aan nieuwe projecten om 
multimodale logistiek te ondersteunen en te promoten. Gevestigde bedrijven zoals Dandoy 
veroveren de wereld vanuit de hoofdstad. 
Startups en kmo’s met innovatieve ideeën vinden hier een vruchtbare bodem om hun nieuwe 
producten en diensten te ontwikkelen, dankzij onder andere citydev.brussels en Innoviris.  Ook 
het grote aantal universiteiten en hogescholen zorgen voor erg veel kennis en knowhow. Ook 
finance.brussels/Gimb-groep, is bijvoorbeeld een belangrijke speler die meewerkt aan de 
positionering van Brussel als “hoofdstad van het ondernemerschap”, en die 
financieringsoplossingen aanbiedt voor pas gestarte of groeiende ondernemingen in Brussel. 
 
Vanaf maandag 18 april tonen Kanaal Z en Canal Z die ondernemende dynamiek twaalf weken 
lang in het nieuwe themaprogramma Z-Brussels. In de reeks getuigen experten en Brusselse 

bedrijven over wat de troeven van de hoofdstad zijn en waarom zaken doen in en vanuit Brussel 
loont.   
  
Z-Brussels komt tot stand dankzij de medewerking van citydev.brussels, finance.brussels, 
Innoviris en de Haven van Brussel. 
   
Kanaal Z en Canal Z, brengen als enige business zenders in Vlaanderen, Wallonië en Brussel 

het meest gespecialiseerde en gevarieerde aanbod over business, economie en geld.  Kanaal 
Z en Canal Z bereiken dagelijks gemiddeld 488.000 kijkers  en op weekbasis 2.250.000 kijkers 
(bron CIM audimetrie), en zijn hiermee samen de grootste digitale zenders van het land. 
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