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Slimme groei
 

Voor u liggen de eerste resultaten van het project DigiSol vormgegeven in een 

eigentijds magazine. Ik ben trots op het eindresultaat. Als wethouder Econo-

mische Zaken van de leadpartner Gemeente Breda ben ik nauw betrokken bij 

dit project en ik maak dagelijks in de praktijk mee hoe belangrijk digitale toe-

passingen zijn voor het bedrijfsleven. 

Uit een recent onderzoek van PWC International dat ik onlangs onder ogen 

kreeg blijkt dat bedrijven die ‘digital tooling’ gebruiken (een ander begrip voor 

digitale toepassingen), effectiever innoveren. Van de onderzochte bedrijven 

die digitale tools veelvuldig inzetten bij innovatie blijkt maar liefst 77% beter 

te presteren dan organisaties die er maar met mate gebruik van maken.

Nationale overheden en Europa zien het belang en de noodzaak van investe-

ringen op dit gebied. Als bestuurder van de negende stad van Nederland zie ik 

dat de nationale overheid vol inzet op het benutten van ‘doorbraakprojecten’. 

Deze moeten de kennis en mogelijkheden van ICT vergroten voor bedrijven, 

overheden en maatschappelijke organisaties. Digitale toepassingen op het ge-

bied van big data en visualisatie met crosslinks naar economische bedrijfstak-

ken en het midden- en kleinbedrijf spelen hierin de hoofdrol. 

Europa zet ook vol in de ontwikkeling van het programma ‘Slimme Groei’ dat 

binnen het kader ‘Europa 2020’ een prominente rol heeft gekregen met kernele-

menten als een hogere inzet op onderzoek en innovatie en het stimuleren van 

het gebruik van ICT-producten. 

Een mooie brug naar de wijze waarop het DigiSol-project is vormgegeven. 

Leer van bestaande Interregsuccessen en onderzoek hoe deze crosssectoraal 

toegepast kunnen worden. In DigiSol is ook een veelheid aan producten van 

Europese partners met elkaar gecombineerd, uiteenlopend van de gezondheids-

zorg, 3D-printen, big data, retail, visual design tot hoogwaardige ICT technolo-

gie en zelfs drones. Hiermee leveren de producten die worden opgeleverd een 

prima instrument voor de uitvoering van de doelstellingen van Europa 2020. 

 

De zeven hoofdstukken nemen u mee in kennisdeling, trends, succesvolle 

voorbeelden en samenwerking in de toekomst. Deze zullen u ongetwijfeld in-

spireren en ideeën aanreiken. Ik wens u veel leesplezier!

Bob Bergkamp

Bob Bergkamp

Wethouder van economische zaken

Gemeente Breda, Nederland

VOORWOORD
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Inleiding
Het Interreg 2 Zeeën DigiSol cluster (of Digital Solutions) is geïnitieerd door de Gemeente Breda. 

De andere partners in dit project zijn Avans Hogeschool (Breda, NL), Kent County Council (UK), 

Bournemouth University (UK), REWIN West-Brabant (NL) en Sint Lucas Antwerpen (onderdeel 

van Karel de Grote Hogeschool) (BE). Alle zes de partners hebben veel kennis en ervaring met 

betrekking tot het centrale thema van het cluster. 

In dit project zijn de resultaten van de 2 Zeeënprojecten VIVID, SHIVA, 3i en 2 Seas Trade ge-

clusterd om kansen voor digitale toepassingen zichtbaar te maken. 

In het SHIVA project was de ontwikkeling van digitale toepassingen gericht op gezondheidszorg 

en bij 3i op de onbemande vliegtuigindustrie. Binnen 2 Seas Trade zijn bedrijven ondersteund 

bij internationale handel en daarbij werd duidelijk dat nieuwe digitale technologieën een belang-

rijke rol spelen om het MKB (midden en kleinbedrijf*) zichzelf in andere landen te helpen profile-

ren. In het VIVID project is een scala aan digitale toepassingen ontwikkeld en is er gewerkt aan 

het stimuleren van de creatieve industrie die onder andere digitale toepassingen produceert. 

De hoofddoelen van het DigiSol cluster zijn de versteviging, valorisatie en verspreiding van de 

resultaten van de 2 Zeeënprojecten, het doen van een survey naar best practises op het gebied 

van digitale toepassingen en het gebruik van creatieve digitale oplossingen in diverse bedrijfs-

sectoren vergroten om daarmee de ontwikkelingsmogelijkheden van bedrijven te verbeteren. 

Door samen de mogelijkheden van digitale oplossingen zichtbaar te maken, willen de partners 

de toekomstige samenwerking tussen de creatieve digitale industrie en de traditionele sectoren 

bevorderen en het gebruik van digitale oplossingen stimuleren. 

*) KMO: kleine en middelgrote ondernemingen in België
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Het clusterproject DigiSol brengt uit-

eenlopende digitale oplossingen bij 

elkaar op diverse gebieden zoals on-

bemande vliegtuigen, in de creatie-

ve industrie, in de gezondheidszorg 

en de handel. Het is daarom lastig 

om het binnen één beleidsveld van 

de Europese Unie en van de lidstaten 

te plaatsen. Op Europees niveau sluit 

dit project het meest aan bij de Eu-

ropese Digitale Agenda (DAE) die in 

2010 is vastgesteld en daarna verder 

is uitgewerkt en deels vernieuwd. Dit 

laatste is niet verwonderlijk want de 

ontwikkelingen in deze sector gaan 

zo snel dat het beleidsmatig en voor 

wat betreft prioriteiten nauwelijks 

bij te houden is. Het hoofddoel van 

deze agenda blijft echter: het op-

nieuw opstarten van de Europese 

economie en het ondersteunen van 

burgers en bedrijven om zo veel mo-

gelijk uit de toepassing van digitale 

technologieën te halen. Het belang 

van de digitale agenda komt duide-

lijk naar voren in de EU 2020 stra-

tegie, waarin het als een van de ze-

ven pijlers gekwalificeerd wordt. De 

Digitale Agenda omvat maar liefst 

101 acties, gegroepeerd in zeven pri-

oritaire gebieden (december 2012) 

(zie kader hieronder).

De EU verwacht veel van de imple-

mentatie van deze Digitale Agenda: 

een economische groei van 5% in 

de komende acht jaar en 3,8 miljoen 

nieuwe banen. Binnen deze Agenda 

HOOFDSTUK  1

EU beleid

De digitale agenda in EU en lidstaten

EU Digital Agenda

• Het creëren van een nieuwe en stabiele breedband omgeving

• Nieuwe publieke digitale service en infrastructuur

• Een grote coalitie voor digitale vaardigheden en arbeidsplaatsen

• Acceleratie van cloud computing

• Een nieuwe elektronische industrie strategie 

• Voorstellen voor een EU-cyber veilgheidsstrategie en richtlijn

• Vernieuwing van het Europese copyright beleidslijn
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worden er allerlei overkoepelende 

concepten en projecten opgestart om 

nieuwe oplossingen te testen. Enkele 

voorbeelden hiervan zijn: e-SENS (ge-

richt op openbare dienstverlening), 

e-Health (nieuwe e-systemen in de 

gezondheidszorg) en het Smart City 

concept (om toepassing van digitale 

oplossingen in stedelijke gebieden te 

versnellen). 

De relatie tussen de creatieve en digi-

tale sector wordt op Europees niveau 

ook steeds duidelijker. Het hiertoe op-

gerichte European Creative Industries 

Alliance (ECIA) pleit voor meer inves-

teringen in de creatieve industrie om 

cross-overs met en innovaties in di-

verse bedrijfssectoren te bevorderen.

Hetzelfde is terug te zien in het En-

trepreneurship 2020 Action Plan: 

Europa’s ambitie om nieuwe be-

drijfsmogelijkheden te creëren en de 

transformatie van bedrijven te ver-

Nederland
Ook in de verschillende lidstaten binnen het Interreg 2 Zeeënprogramma 

heeft de digitale agenda een hoge beleidsprioriteit. In Nederland komt het 

aan bod in het topsectorenbeleid, waarin negen sectoren zijn aangewe-

zen als speerpunten. Het verder ontwikkelen van digitale oplossingen en 

toepassingen komt niet alleen terug binnen de topsector ‘High Tech’, maar 

ook binnen diverse andere topsectoren zoals creatieve industrie, life sci-

ences en health en logistiek. Binnen de topsector High Tech nemen kennis 

van materialen en ICT een belangrijke plaats in. Deze topsector is hiermee 

een belangrijke ‘enabler’ voor vele andere toepassingssectoren, zoals ener-

gie, chemie, life sciences en agri & food. De topsector Creatieve Industrie 

wordt in Nederland gezien als de meest dynamische van de Nederlandse 

economie. De creatieve sectoren (zoals design, media en entertainment, 

mode, gaming en architectuur) zijn een aanjagers van innovatie in andere 

sectoren. Ook leveren ze creatieve oplossingen voor maatschappelijke uit-

dagingen op gebieden als zorg, veiligheid en energie. .

Engeland
De Britse regering investeert meer dan £780 miljoen voor het upgraden van 

de breedbandverbindingen, zodat tenminste 95% van het Verenigd Konink-

rijk tegen 2017 toegang heeft tot een supersnelle breedbandverbinding. 

De bedoeling is dat deze investering een katalysator zal zijn voor een bre-

dere toepassing van nieuwe digitale technologieën door zowel burgers als 

bedrijven, in het bijzonder degenen die te maken hebben met veel data, 

het internet-der-dingen en ‘augmented reality’ technologieën.

Op nationaal niveau verplicht de regering zich om het aantal online trans-

acties te vergroten door het implementeren van een ‘digital by default’ 

strategie om een grotere opname van online diensten te promoten en het 

nationale digitale kennisniveau te verbeteren door het stimuleren van di-

gitale toepassingen door een grotere groep burgers. Bovendien investeert 

de regering, via haar innovatieagentschap ‘Technology Strategy Board’, in 

een aantal projecten om investeringen in nieuwe digitale technologieën en 

oplossingen in de private sector te stimuleren.
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snellen door het stimuleren van de 

toepassing van nieuwe digitale tech-

nologieën. Vastgesteld is dat nog 

41% van de bedrijven geen gebruik 

maken van digitale toepassingen en 

dat slechts 2% de digitale mogelijk-

heden ten volle benutten.  

De Digitale Agenda heeft ook een 

hoge prioriteit binnen het beleid van 

de lidstaten die betrokken zijn bij het 

Interreg 2 Zeeënprogramma. Hieron-

der een korte toelichting.

België
In België wordt innovatie en het digitale beleid inzake het bedrijfsleven en 

onderwijs vorm gegeven en uitgevoerd door Agentschap voor Innovatie 

door Wetenschap en Technologie (IWT). Het doet aanbevelingen aan de 

nieuwe Vlaamse Regering met betrekking tot verschillende kernvragen om 

de performance van innovatie in Vlaanderen verder te verhogen. Het be-

langrijkste is de versterking van de steun aan innoverende ondernemingen. 

Daartoe is al een aantal initiatieven gestart in de universitaire omgeving 

van onder andere Gent waar een sterke samenwerking is tussen bedrijfs-

leven en onderzoeksinstituten. Een belangrijk aandachtspunt bij die steun 

aan innoverende bedrijven is de mate van onderlinge samenwerking en de 

betrokkenheid van onderzoeksinstellingen. Op tal van strategische domei-

nen moeten echter nog initiatieven genomen worden, in het bijzonder in 

de digitale media en de verzorgende en medische wetenschap. 

Frankrijk
‘French Tech’ is het initiatief van de Franse regering en haar partners die tot 

doel heeft om startups te begeleiden en ze de mogelijkheid te geven, in alle 

sectoren, de mondiale markt te bereiken. Zoals overal in de wereld, is de 

digitale industrie een belangrijke motor voor ontwikkeling, onder andere op 

het gebied van digitale ‘pure players’, de med-tech, bio-tech, en clean-tech.

Drie doelstellingen staan centraal, te weten: 

• het initiatief om ‘French Tech’ bedrijven te begeleiden in Frankrijk en 

over de wereld dankzij een zo breed mogelijke collectieve dynamiek voor 

groei en invloed van startups;

• de ontwikkeling van ‘startup accelerators’ waarvoor een investerings-

fonds van € 200 miljoen beschikbaar is; 

• de internationale zichtbaarheid en aantrekkelijkheid van de Franse eco-

systemen van startups te versterken. Hiervoor is een budget van 15M€ 

beschikbaar.
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Big Data Analyse
IBM vermeldt op haar website dat er 

per dag 2,5 triljoen bytes (2.500.000. 

000.000.000.000) aan data gegene-

reerd wordt. Die data komt van aan-

kopen op webwinkels, Twitterberich-

ten, weerstations, tekstberichten en 

digitale foto’s. Het is zo veel data 

dat mensen daar amper een logisch 

verband uit kunnen halen. De hoop 

is daarom gevestigd op supersnelle 

computers die op basis van complexe 

algoritmen patronen kunnen herken-

nen in al deze gegevens. 

Een mooi voorbeeld komt van mu-

ziekdienst Spotify, ze verwerken elke 

dag 2 terabytes aan gebruikersda-

ta: naar welke muziek wordt geluis-

terd, wanneer, vanaf welke plek. Een 

tijdje geleden zou de hiphopartiest 

Jay-Z naar Stockholm komen voor 

een optreden. Maar uit data analyse 

van Spotify bleek dat de meeste fans 

vooral in Göteborg woonden. Spotify 

communiceerde dit aan de platen-

maatschappij en die besloten vervol-

gens het concert te verplaatsten naar 

Göteborg. 

Larry Page, medeoprichter van Goog-

le, opperde laatst op een TED con-

ferentie om de medische informatie 

van alle wereldbewoners anoniem 

beschikbaar te stellen aan de weten-

schap. Het zou honderdduizend le-

vens per jaar kunnen redden. Onder-

zoek wijst uit dat dit een realistische 

schatting is maar dataspecialisten 

waarschuwen ook voor het risico op 

aantasting van de privacy. Een ano-

nieme lijst met gezondheidsfeiten lijkt 

anoniem, maar als diverse bronnen 

met elkaar verbonden en vergeleken 

worden (bijvoorbeeld pinbetalingen 

bij een specifieke apotheek, een di-

gitale agenda, parkeermomenten bij 

het ziekenhuis) dan kan zomaar dui-

delijk worden van wie de anonieme 

data is. Als beheerders van al deze 

gegevens bereid zijn er op een zeer 

transparante, ethische en verant-

woordelijke wijze mee om te gaan 

dan kan Big Data een enorme toege-

voegde waarde gaan opleveren. 

Datavisualisatie
Big data analyse is een krachtig ge-

reedschap dat bedrijven in staat zal 

stellen om nieuwe inzichten te krij-

gen. Zonder de gereedschappen om 

de informatie helder en inzichtelijk te 

maken zal veel van die meerwaarde 

onopgemerkt blijven. 

Datavisualisatie is de manier om big 

data werkelijk impact te laten heb-

ben. Het interpreteren van een slim 

ontworpen (interactieve) visualisatie 

kost veel minder tijd dan het door-

ploegen van teksten en reeksen cij-

fers. Een zeer basaal voorbeeld is de 

kleurcodering van beurskoersen: rood 

betekent in de min, groen betekent 

in de plus. Gevisualiseerde informatie 

zal ervoor zorgen dat er betere be-

slissingen genomen gaan worden en 

minder fouten gemaakt gaan worden.

HOOFDSTUK  2

Trends in 
de digitale 

wereld

Voor een goed begrip van de 
kansen die digitale toepas-
singen bieden voor de 2 Zee-
enregio is het belangrijk om 
een helder beeld te hebben 
van de mondiale ontwikke-
ling ervan. De belangrijkste 
trends op een rij.

Patronen in tekst

Boomdiagram van de Franse export (2009)
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iWatch concept door @toddham

3D-geprinte voorwerpen

Opvallend genoeg is de markt van 

datavisualisatie en informatie ont-

werp nog weinig ontwikkeld. Er zijn 

niet veel gespecialiseerde bedrijven 

op dit gebied. Er zijn ook nog maar 

weinig opleidingen waar studenten dit 

vak kunnen leren. Het programmeren 

van tools die zelfstandig data kunnen 

visualiseren (in vormgeving die ont-

worpen wordt door informatieontwer-

pers en visual designers) is een zeer 

kansrijke vakgebied in de nieuwe di-

gitale markt. 

Augmented Reality
Het Centrum voor Retail Research in 

de UK voorspelt dat in 2018 een op 

de vijf winkels in stadscentra geslo-

ten zijn. In Nederland stelt onder-

zoeksbureau CBW-Mitex dat 20-35% 

minder winkel vloeroppervlak in 2020 

helemaal niet ondenkbaar is. Winkel-

bedrijven zullen daarom de aantrek-

kingskracht van hun fysieke winkels 

en showrooms proberen te vergroten 

door de digitale wereld dichter bij fy-

sieke producten te brengen. Reviews 

en aanbevelingen van vrienden en be-

kenden worden gepresenteerd bij de 

producten en augmented reality spie-

gels tonen een kledingstuk over jouw 

spiegelbeeld heen. 

Omgekeerd kan het ook, digitale pro-

ducten bij de fysieke wereld brengen, 

want IKEA heeft een augmented rea-

lity tablet app ontwikkeld waarmee je 

kan zien hoe hun meubels er in jouw 

huis uitzien.

In de medische wereld zal augmented 

reality ingezet worden om projecties 

van röntgenfoto’s en MRI scans op 

het lichaam van patiënten te plaat-

sen waardoor de kans op fouten bij 

operaties verminderd wordt. 

Voor onderhoudswerkzaamheden kan 

augmented reality van pas komen bij 

ingewikkelde procedurele reparaties 

door stap voor stap het proces te be-

geleiden. 

Wearables
Op de vraag wat de trend gaat wor-

den de komende jaren antwoordden 

meerdere geïnterviewden in de Di-

giSol survey: Wearables! Technolo-

gie die dicht op het lichaam gedra-

gen wordt. Wearables kunnen door 

middel van sensoren (biometrische) 

informatie verzamelen of informatie 

van buiten presenteren (bijvoorbeeld 

vanaf het internet).

Er is op dit moment een ware race 

aan de gang wie de eerste echt suc-

cesvolle eHealth wearable gaat uit-

brengt. De FitBit Flex, Jawbone Up 

en Nike Fuelband, allen in de vorm 

van een polsband, zijn al op de markt. 

Deze apparaten doen alleen nog niet 

veel meer dan bewegingsactiviteit en 

slaap registreren. 

Volgens diverse bronnen zal Apple het 

komende jaar met een smart watch 

komen die naast beweging mogelijk 

ook hartslag, bloedsuikerspiegel, UV 

straling en vochtbalans kan meten. 

De fascinatie voor het verzamelen 

van al deze gezondheidsinformatie 

wordt ook wel ‘the quantified self’ ge-

noemd. Het zal duidelijk zijn dat alle 

(big) data die deze eHealth wearables 

verzamelen tot nieuwe inzichten over 

gezondheid gaan leiden.

Google Glass is een goed voorbeeld 

van een augmented reality wearable; 

een soort draagbare smartphone ‘bril’ 

waarin je onder andere context gere-

lateerde informatie van het internet 

kan zien.

3D-printen
3D-printen is hot, het komt tegemoet 

aan de lang gekoesterde wens van 

ontwerpers en engineers om snel 3D 

prototypen te kunnen maken. Ook 

biedt het de mogelijkheid om unica 

te produceren. Wat is er de komende 

tijd zoal te verwachten? 

De ontwikkeling van nieuwe printba-

re materialen gaat het mogelijk ma-

ken om complexe producten te prin-

ten zoals sportschoenen. Het bedrijf 

3-Spark in de VS is erin geslaagd om 

halfgeleiders en sensoren met een 

3D-print mee te printen. Dit biedt 

nieuwe mogelijkheden voor elektro-

nica. Bij MIT (Massachussetts Insti-

tute of Technology) experimenteert 

men met 3D-geprinte voorwerpen die 

Augmented reality tijdens operaties
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Werken ‘in the cloud’

Internet-of-things

onder invloed van externe factoren 

(zoals warmte, vocht, druk, trilling) 

van vorm veranderen. In de medische 

wereld zullen door 3D-scans en 3D-

printers op maat gemaakte prothesen 

vanzelfsprekend worden. Restaurants 

zullen maaltijden verrassend gaan 

vormgeven met behulp van voedsel 

3D-printers.

Internet-of-things
Allerlei apparaten zijn steeds meer 

met elkaar verbonden via het inter-

net en daardoor in staat om infor-

matie met elkaar uit te wisselen. De 

computer wordt (steeds minder zicht-

baar) een onderdeel van het alledaag-

se leven. De koelkast zal via het in-

ternet bestellingen gaan doorgeven 

aan de supermarkt, de thermostaat 

weet wanneer hij een standje lager 

kan wanneer er niemand meer in huis 

is en met de Philips Hue lampen kan 

je via een smartphone app het licht 

instellen op de juiste kleur voor studie 

of juist een goede nachtrust.

Het internet-of-things kan voor een 

hoop gemak, inzichten en kostenbe-

sparing gaan zorgen. Terecht wordt 

ook de vraag gesteld hoe gebruikers 

in staat zullen zijn om zelf te bepalen 

welke informatie ze wel en niet delen. 

En als alles met het internet verbon-

den is, zijn al deze apparaten dan ook 

niet toegankelijk voor kwaadwillende 

hackers.

Online samenwerken
Google Drive (voorheen Google Docs) 

biedt al jaren de mogelijkheid om met 

meerdere mensen tegelijk aan één 

document te werken. Met de intro-

ductie het afgelopen jaar van Quip, 

Microsoft Office Online en Box No-

tes wordt duidelijk dat online samen-

werktools een concrete behoefte ver-

vullen. Het sluit aan bij trends als het 

nieuwe werken en ‘anywhere office’. 

Zeker in het kader van Europees sa-

menwerken is dit een waardevolle 

ontwikkeling. 

Bronnen: IBM, Wired Magazine, TED, MIT, MacRumors, 
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Door de resultaten van vier 2 Zeeënprojecten bijeen te 
brengen en te analyseren wil het cluster zicht krijgen op de 
kansen die digitale toepassingen ondernemers, overheden 
en kennisinstellingen binnen de 2 Zeeënregio kunnen bieden. 
In dit hoofdstuk wordt elk van de projecten kort beschreven 
met extra aandacht voor de digitale oplossingen die binnen 
de projecten ontwikkeld zijn. In hoofdstuk vijf worden de 
overkoepelende conclusies getrokken uit de vier projecten 
en de digital solutions survey.

VIVID
Value Increase by Visual Design

Voor projectpartners zie bijlage 1.

Door: Kees Kerstens (adviseur inno-

vatie, Gemeente Breda)

De topsector Creatieve Industrie, 

waarvan visual design onderdeel uit-

maakt, is de meest dynamische top-

sector van de Nederlandse economie. 

Creatieve sectoren als design, enter-

tainment, mode en architectuur zijn 

een aanjager van innovatie in andere 

sectoren. 

Anticiperend op ontwikkelingen is de 

gemeente Breda (NL) in 2010 (als 

lead partner) het grensoverschrijdend 

project VIVID gaan opzetten. Ze heeft 

dit samen met een aantal toonaan-

gevende partijen op het gebied van 

visual design gedaan (zie partners). 

Doel was om groei van de creatieve 

sector in de 2 Zeeënregio te stimule-

ren door het realiseren van een trans-

nationaal netwerk op het gebied van 

visual design. Om dit effectief te kun-

nen doen was er een nauwe samen-

werking tussen onderwijs, bedrijfsle-

ven en overheden. 

Het project kent drie pijlers (activitei-

tenpakketten) die een hefboomwer-

king op elkaar hebben:

• Kennisdeling en gezamenlijk on-

derzoek op het gebied van visual 

design; 

• Het stimuleren van de werkgele-

genheid en ondernemerschap; 

• Het zichtbaar maken van de mo-

gelijkheden van visual design door 

festivals en evenementen.   

 

De regio’s en steden die betrokken 

zijn bij het project hebben een aantal 

overeenkomstige problemen:

• Er worden hoogwaardige opleidin-

gen op het gebied van visual de-

sign aangeboden, maar er is een 

tekort aan bedrijven die de afstu-

deerders in dienst nemen en een 

tekort aan ondersteuningsmo-

gelijkheden bij de start van een 

bedrijf. Resultaat hiervan is een 

braindrain naar andere regio’s.

• Onderwijsinstellingen voelen zich 

verantwoordelijk voor het leveren 

van kwalitatief hoogopgeleide stu-

denten, maar niet voor het realise-

ren van werkgelegenheid. 

• In de betrokken regio’s en steden 

is geen duidelijke visie op het ge-

bied van visual design. Festivalor-

ganisaties organiseren evenemen-

ten waarvan zij denken dat het de 

juiste zijn. De samenwerkingsbe-

reidheid in de sector is beperkt. 

Resultaten
Het project VIVID is een totaalpro-

gramma van circa 30 projecten. Om-

dat het hiermee onmogelijk is om een 

beschrijving te geven van alle resul-

taten wordt er ingegaan op de resul-

taten die het beste aansluiten bij het 

centrale thema van dit clusterproject. 

Deze zijn met name gerealiseerd in 

het eerst programmaonderdeel ‘Ken-

nisdeling en gezamenlijk onderzoek 

op het gebied van visual design’. De 

projecten in dit onderdeel hebben be-

trekking op erfgoed, onderwijs, de-

ling ontwikkelfaciliteiten, big data en 

eye-tracking. 

Youth project

Het Youth project heeft tot doel om 

jongeren in de steden Cambridge, 

Southampton, Breda en Lille bekend 

te maken met de sector visual de-

sign, ze te laten zien wat visual de-

sign kan en te stimuleren dat ze later 

gaan studeren aan een van de HBO 

instituten in de steden. In de deel-

nemende steden hebben meer dan 

12000 jongeren deelgenomen aan 

activiteiten die binnen dit project zijn 

georganiseerd. Deze activiteiten be-

stonden uit het bezoeken van festi-

vals op het gebied van visual design, 

zoals een gaming festival en informa-

tiebijeenkomsten over hoe een baan 

gevonden kan worden in de gaming-

industrie. Ook is er in Breda een on-

HOOFDSTUK  3

Resultaten 
2 Zeeën-
projecten
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derwijsprogramma over visual design 

ontwikkeld voor kinderen van 6 tot 

16 jaar. Verder is een game opgele-

verd waarmee jongeren zelf filmpjes, 

games, en animaties kunnen maken 

www.anim2-0.com. 

Digital Agent

Aansprekend resultaat is de Digital 

Agent van onderwijsinstelling NHTV 

uit Breda. Smartphones bevatten in-

formatie over je agenda, surfgedrag 

en social media netwerken. Het pro-

duct van de NHTV wil de gebruiker 

van de telefoon bewust maken van 

de informatie die men deelt. Het geeft 

aanbevelingen die tijd en plaatsaf-

hankelijk zijn. Het product stelt de 

gebruiker in staat om zich open te 

stellen voor informatie die alleen op 

hem van toepassing is. Hierdoor kan 

hij aangeven welke informatie van 

welke aanbieder hij wenst te ontvan-

gen. Het project is opgeleverd als een 

demo/studentapp. 

Beaulieu racer game

De Beaulieu racer game van Solent 

is een goed voorbeeld van een sa-

menspel tussen een game bedrijf dat 

is opgezet door twee afgestudeerden 

van Solent University, Southampton 

en huidige studenten. Opdrachtgever 

Beaulieu motor museum (UK) wenste 

de drempel te verlagen en een jon-

gere doelgroep aan te trekken. Het 

bedrijf Ludophobia heeft in samen-

werking met studenten een game 

ontwikkeld waarbij de in het museum 

aanwezige auto’s centraal staan. Door 

motoronderdelen te combineren van 

auto’s die in het museum aanwezig 

zijn kunnen nieuwe auto’s virtueel 

gebouwd worden. Deze kunnen vir-

tueel worden getest op een binnen 

het project gerealiseerd racecircuit. 

Hierdoor wordt een actieve beleving 

toegevoegd voor de bezoeker wat een 

positief effect heeft op doelgroep en 

bezoekersaantallen.

Excellentie programma

Avans Hogeschool heeft een excel-

lentie programma ontwikkeld over 

innovatieve beelden, digitale media 

productie en creatieve media toepas-

singen. Voor de eerste editie van het 

programma werden studenten ge-

selecteerd om met filmmaker/regis-

seur Sil van der Woerd te werken aan 

het bedenken, maken en produceren 

van een ‘music video’. De studenten 

maakten daarbij gebruik van nieuwe 

digitale technologie zoals high end 

animatietechnieken en motion-cap-

ture. 

Ondernemerschap

De tweede pijler van VIVID richtte 

De racer game van het Beaulieu Motor  

Museum en Ludophobia

De Anim 2.0 game

http://www.anim2-0.com
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zich op de vraag ‘Hoe kunnen afstu-

deerders van de deelnemende uni-

versiteiten geholpen worden aan een 

baan in de stad of bij het opstarten 

van een eigen bedrijf?’ Hierbij was 

het streven om binnen het project in 

drie jaar 50 banen te creëren. 

Het meeste succes is geboekt met 

de realisatie van twee incubators: 

een in Turnhout (BE) en een in Cam-

bridge (UK). Afstudeerders zijn er on-

dersteund bij het opzetten van een 

eigen bedrijf of het vinden van een 

baan. Er hebben in Cambridge totaal 

1900 personen deelgenomen. Cijfers 

over het aantal mensen dat een be-

drijf is gestart zijn nog niet bekend. In 

Turnhout zijn deze cijfers wel bekend; 

door de activiteiten van SPK die een 

fysieke incubator hebben opgezet zijn 

10 banen gecreëerd en hebben 3 be-

drijven besloten tot een fusie om zo 

sterker te staan. 

Verder zijn ±2200 mensen geadvi-

seerd in zelfstandig ondernemer-

schap of geholpen bij het verbeteren 

van hun kansen op de arbeidsmarkt. 

In tijden van laagconjunctuur zijn ba-

nen gecreëerd. In Breda is de werk-

gelegenheid binnen de sector in 1 

jaar met 10% (>200 banen) geste-

gen, veroorzaakt onder meer door het 

optreden van de gemeente Breda als 

launching customer, maar ook door 

een grotere bereidheid bij afstudeer-

ders om zelfstandig te starten. Door 

het expertisenetwerk van de gemeen-

te Breda en Huis voor Beeldcultuur 

(HvB) uit Breda is de netwerkvorming 

met het opdrachtgevend bedrijfsleven 

versterkt en dat resulteert in meer sa-

menwerking. 

Showcasing

In pijler 3 zijn met name veel eve-

nementen en festivals georganiseerd 

(26) met in totaal 160.000 bezoekers. 

Hierdoor is de aandacht sterk op de 

sector gevestigd. Het hoofddoel van 

de activiteit was het uitwisselen van 

kennis en ervaringen. Dit onderdeel is 

minder geslaagd en partners hadden 

hier meer uit kunnen halen. Positieve 

uitzondering hierbij was de samen-

werking tussen het Huis voor Beeld-

cultuur (NL) en Rencontres Audiovi-

suelles (FR). 

Conclusies en reflectie
De activiteiten hebben veel interes-

sante verbindingen opgeleverd. Stu-

denten hebben gewerkt aan opdrach-

ten die door het bedrijfsleven zijn 

verstrekt. Erfgoedorganisaties heb-

ben door visual design de mogelijk-

heid gekregen een boost te geven aan 

bezoekersaantallen en hierdoor hun 

verdienmodel te veranderen. Door het 

jeugdproject hebben jongeren een 

blik in de wereld van visual design ge-

kregen. Voor hen wordt nu duidelijk 

hoe je games en animaties niet alleen 

kunt gebruiken maar ook kunt bou-

wen. Hierdoor wil men bij jongeren 

de interesse wekken om een keuze te 

maken voor visual design opleidingen 

in de stad.

Het project heeft werkgelegenheid 

gecreëerd die zonder VIVID niet ge-

realiseerd zou zijn. De aandacht voor 

visual design is sterk gestegen. Het 

bedrijfsleven begrijpt nu dat zij baat 

heeft bij visual design toepassingen. 

Een drietal grote Nederlandse bedrij-

ven (VLD Steelweld, Scania en het 

Amphia Ziekenhuis) profileert zich als 

ambassadeurs en dit helpt aanzienlijk 

bij de bewustwording dat bedrijven 

moeten investeren in visual design.

De intentieverklaring die getekend 

gaat worden door alle partners geeft 

aan dat de samenwerkingsbereid-

heid en de interesse om het netwerk 

in stand te houden aanwezig is. 

Studenten aan het werk tijdens de animatiemarathon van Fête de l’’anim’ 2014

Productie van een animatiefilm
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3D-geprinte modellen gemaakt door studenten van Victoria Education Center

SHIVA
Plastische kunst voor gezond-

heidszorg: interactie en virtuele 

kunst in 3D

Voor projectpartners zie bijlage 1.

Door: Dr. Leigh McLoughlin, Prof. 

Alexander Pasko and the SHIVA Pro-

ject Team.

Het is algemeen bekend dat artistieke 

activiteiten mensen aanzienlijk kun-

nen helpen om lichamelijk en gees-

telijk te herstellen na een trauma, en 

dat zij volwassenen en kinderen met 

lichamelijke handicaps kunnen helpen 

om zich uit te drukken. Het gebruik 

van klei of andere plastisch materiaal 

kan echter lastig zijn in een medische 

omgeving, vooral voor gehandicapte 

personen met weinig tot geen con-

trole over hun ledematen, en gezien 

vele andere praktische bezwaren zo-

als hygiëne, stof, gereedschap, op-

slag, enzovoorts. 

In het SHIVA-project hebben wij voor-

gesteld om op ICT gebaseerde tech-

nologie te gebruiken om toegang tot 

dit soort artistieke middelen uit te 

breiden, binnen een volledig veilige 

omgeving, voor bijzonder kwetsbare 

groepen: mensen die aan het revali-

deren zijn (Lille en HOPALE) en kin-

deren met diverse soorten handicaps 

(Bournemouth University (BU) en Vic-

toria Education Centre (VEC)).

Revalidatie

Vanuit klinisch oogpunt bieden virtu-

ele plastische activiteiten veel voor-

delen als hulpmiddelen bij motorische 

en cognitieve revalidatie. Ze zijn ge-

makkelijker om toe te passen in een 

medische omgeving, maken het mo-

gelijk om activiteiten te ontwikkelen 

voor volwassen patiënten die beter 

aansluiten bij hun leeftijd (het speel-

Touchbediening van de totem software
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goed dat nu vaak gebruikt wordt, zo-

als Meccano, wordt vaak kinderachtig 

en saai gevonden) en maken activi-

teiten mogelijk waar de patiënt zich 

meer bij betrokken voelt. Het is vast-

gesteld dat motivatie van de patiënt 

de essentiële factor is in succesvolle 

revalidatie.

Artistieke expressie voor gehan-

dicapte kinderen

Jonge mensen met beperkingen kun-

nen de fysieke wereld om hen heen 

heel anders ervaren dan jonge men-

sen zonder die beperkingen. Deze 

ervaring kan worden beïnvloed door 

hun beperkte bewegingsbereik, be-

heersing van grove of fijne motoriek, 

of door het feit dat ze hun hele leven 

al in een rolstoel doorbrengen. Van-

wege deze fysieke beperkingen heb-

ben ze misschien niet de kans gehad 

om de fysieke eigenschappen van ver-

schillende voorwerpen en materialen 

op een gebruikelijke manier te ver-

kennen. Het doel van het SHIVA-pro-

ject was om deze jonge mensen te la-

ten leren hoe ze voorwerpen kunnen 

hanteren door een paar basis virtue-

le boetseergereedschappen te bieden 

en de voorwerpen vervolgens ‘fysiek’ 

te maken met 3D-printtechnologie.

Virtueel boetseren en 3D-printen

Het project was bedoeld om een klein 

aantal software-oefeningen te produ-

ceren, die zich speciaal richtten op de 

revaliderende patiënten bij HOPALE 

en de gehandicapte kinderen bij VEC, 

zodat zij virtuele plastische kunst kon-

den maken en vervolgens de resulta-

ten in 3D-printen.

Vanaf het begin werd uitgegaan van 

een zeker niveau van gebruikerstoe-

zicht. Vooral 3D-printen is een inge-

wikkeld proces, wat betekent dat de 

resultaten van de oefeningen altijd 

naar een technicus moeten om ze 

daadwerkelijk ‘fysiek’ te vervaardigen.

Interactie

Om interactie tussen gehandicapte 

gebruikers met deze softwareoefe-

ningen mogelijk te maken, moesten 

geschikte interactie-middelen en stra-

tegieën ontwikkeld worden. Voor elke 

individuele gebruiker gelden andere 

eisen voor de interface, en deze eisen 

kunnen ook van dag tot dag veran-

deren. Een interface-oplossing moest 

daarom flexibiliteit bieden en de mo-

gelijkheid om de instellingen per ge-

bruiker op te slaan.

Om software te kunnen gebruiken, 

moet interactie tussen de gebruiker 

en de software mogelijk zijn. De fysie-

ke beperkingen van gehandicapte en 

revaliderende gebruikers betekenen 

vaak dat ze geen muis en toetsenbord 

kunnen gebruiken om software te be-

dienen. Touchscreens worden steeds 

gangbaarder en bieden meer invoer-

mogelijkheden. Andere belangrijke in-

voermogelijkheden zijn het traceren 

van oogbewegingen, van gebaren en 

het gebruik van diverse schakelaars. 

Resultaten
Wetenschappelijke activiteiten en on-

derzoeksresultaten uit de projecten 

bestonden onder andere uit een con-

ferentie, publicaties in tijdschriften en 

presentaties op nationale en interna-

tionale evenementen. 

Oogbediening van de totem software
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De eerste resultaten waren echter de 

software kunstvoorwerpen die ont-

worpen waren door de studenten op 

Victoria Education Centre en de pati-

enten bij de HOPALE Foundation.

Toegankelijk GUI systeem

Bruikbaarheid en geschiktheid voor 

de behoefte van de gebruikers waren 

essentieel in het SHIVA project, dus 

het BU team ontwikkelde een toegan-

kelijke grafische gebruikers interface 

(GUI), in nauwe samenwerking met 

VEC, waarbij diverse fasen van ver-

fijning werden doorlopen om te vol-

doen aan de behoeften van VEC’s stu-

denten. 

De functies van het SHIVA GUI sys-

teem zijn volledig configureerbaar in  

hoe deze op het scherm weergegeven 

worden, dit geldt ook voor de kleuren. 

Er is ondersteuning voor meerdere in-

putmogelijkheden waaronder touchs-

creen, schakelaars en eye-gaze trac-

king. Een ondersteunend technoloog 

identificeert de individuele behoeften 

van de gebruikers en creëert voor hen 

een of meer profielen en slaat deze 

instellingen op. Als er interactie ont-

staat tussen de gebruiker en de soft-

ware, dan wordt het profiel geladen 

zodat het systeem de exacte inter-

facebehoeften herkent.

Metamorfose-oefening

De eerste prototypesoftware die door 

BU is ontwikkeld, in samenwerking 

met VEC en met gebruikmaking van 

hun toegankelijke GUI, was een me-

tamorfose-oefening, speciaal bedoeld 

voor jongere studenten of studenten 

met een cognitieve achterstand. Hier-

bij kiest de gebruiker twee voorwer-

pen en kan hij een tussenliggende 

vorm kiezen, waarin de twee voor-

werpen worden samengevoegd. 

Totempaal-oefening

Het tweede softwareprototype van 

BU was een ‘totempaal’-oefening, die 

een iets complexere plastische omge-

ving biedt. Hier plaatst de gebruiker 

een klein aantal voorwerpen op/ bij 

elkaar en voert dan eenvoudige mo-

delleerhandelingen uit op de stapels, 

zoals samenvoegen, snijden, boren 

en draaien.

Montage-oefening

Lille ontwikkelde een softwareproto-

type voor HOPALE waarmee een ge-

bruiker een vooraf gesneden voor-

werp in elkaar kan zetten met behulp 

van 3D hand-tracking herkenning. Ze 

sloegen ook de informatie over ge-

bruikersprestaties op, zodat de be-

handelaars de voortgang van een pa-

tiënt konden analyseren.

Conclusies en reflectie
Dit project geeft duidelijk aan hoe di-

gitale oplossingen niet alleen valide 

zijn, maar feitelijk de enige werkelijke 

oplossing bieden voor dergelijke ‘rea-

liteits’applicaties, omdat hiermee toe-

gang wordt geboden aan gebruikers 

die anders nooit de kans zouden heb-

ben om deze taken zelf uit te voeren.

Het vermogen van gebruikers om 

kunstvoorwerpen in 3D-print te ma-

ken, samen met de projectresultaten 

en andere meetbare prestaties wees 

onmiddellijk op een technisch succes. 

Wat echter het meest opviel, was de 

grote mate van betrokkenheid die 

door de gebruikers werd ervaren. Dit 

viel vooral op bij de gehandicapte kin-

deren, toen een aantal van hen over-

stuur raakten toen zij te horen kregen 

dat hun lessen verzet waren en dat ze 

die dag niet met de software zouden 

kunnen werken. 

Dit project heeft het belang aange-

toond van de interface voor gehan-

dicapte gebruikers en de technische 

uitdagingen waar ontwikkelaars mee 

te maken krijgen bij het ontwikkelen 

van digitale oplossingen voor een der-

gelijke gebruikersbasis. De interface 

activiteiten in het SHIVA-project wa-

ren goed voor meer dan 70% van alle 

inspanningen die in het kader van het 

project zijn gedaan en waren alleen 

mogelijk door nauwe samenwerking 

van teams tussen projectpartners. Dit 

betekende voortdurende feedback, 

in eerste instantie alleen van ervaren 

personeel, maar naarmate de inter-

faces fijner ontwikkeld werden, ook 

van de daadwerkelijke gebruikers. 

Het voordeel van deze betrokkenheid 

van gebruikers was dat er een veel 

solider digitale oplossing ontstond, 

die exact aansloot op de eisen van de 

interactie van de gebruiker.

Interface van de metamorfose software

Interface van de totem software
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Het project bracht ook een aantal be-

langrijke digitale oplossingen aan het 

licht die onderzocht moesten worden:

De SHIVA interfaces waren signifi-

cant, maar een grote hoeveelheid 

werk moet nog gedaan worden; meer 

individuen moeten de software kun-

nen gaan gebruiken dankzij een gro-

tere reeks inputmogelijkheden zoals 

input via hersengolven en interpre-

tatie van emotie en fysieke intentie.

Verbeteringen in het modelleersys-

teem, zoals GPU-gebaseerde (grap-

hics processing unit) weergave, zijn 

ook van belang zodat virtuele plas-

tische kunstvoorwerpen beter in real 

time bekeken kunnen worden. Verder 

dienen er meer modelleermogelijkhe-

den onderzocht te worden en dient de 

kennis uitgebreid te worden over hoe 

een multimodale gebruikersinterface 

het beste ondersteund kan worden. 

Het rechtstreekse verband van het 

modelleersysteem met de 3D-printer 

is ook een belangrijk onderwerp met 

verreikende consequenties.

Close-up van de printkop

De 3D-printer van Bournemouth University
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3i Onbemande 
luchtvaartuigen
Veiligheid boven zee door de in-

zet van onbemande luchtvaartui-

gen.

Voor projectpartners zie bijlage 1.

Door: Stefan van Seters 

(Projectmanager, REWIN)

Organisaties zoals politie en haven-

meesters houden toezicht op bewe-

gingen en activiteiten van schepen in 

het Kanaal en het zuidelijke gedeelte 

van de Noordzee. Voor dit doel wor-

den nu (bemande) luchtvaartuigen, 

radar en automatische boeien inge-

zet, maar onbemande luchtvaartuigen 

bieden een kostenefficiënt alternatief 

voor deze systemen. 

Het 3i-project heeft een prototype 

ontwikkeld van een onbemand lucht-

vaartuig (Unmanned Aerial Vehicle 

(UAV)) en draagt bij tot de kennisba-

sis over UAV en de toepassing ervan 

ten behoeve van de veiligheid op zee. 

De resultaten zijn van strategisch be-

lang voor de ontwikkeling van de ge-

hele maritieme en 2 Zeeënregio. 

Het 3i project is verdeeld in drie fa-

sen. De eerste fase bestond uit on-

derzoek en ontwikkeling, met het doel 

om hieruit de specificaties voor het 

prototype luchtvaartuig af te leiden. 

In de tweede fase is het prototype in 

elkaar gezet en getest. In de derde 

fase is een aantal demonstraties ge-

geven. Dit alles is in een tijdspanne 

van één jaar gedaan.

De kennis over onbemande luchtvaar-

tuigen in Europa is versnipperd over 

diverse EU-lidstaten. Maritieme veilig-

heidsorganisaties in het gebied rond-

om het Kanaal en de Noordzee zoeken 

naar effectievere opsporingssystemen 

voor Europa, maar om voordeel te 

behalen uit de wereldwijde groei van 

nieuwe zakelijke mogelijkheden met 

onbemande luchtvaartuigproducten 

en diensten, moet er samenwerking 

tussen lidstaten zijn. 

Resultaten
Er is een intensieve en actieve grens-

overschrijdende samenwerking tus-

sen het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk 

en Nederland tot stand gekomen. Dit 

heeft geresulteerd in grensoverschrij-

dend onderzoek en ontwikkeling inza-

ke UAV, in het bijzonder toepassingen 

en technologie. 

Momenteel is een prototype UAV ont-

worpen, gebouwd en getest.

Het prototype luchtvaartuig dat is 

ontworpen, de 2Seas20, is een een-

dekker met dubbele motor en dub-

bele staart. Het heeft een massa van 

minder dan 20 kg, exclusief brandstof 

en netto lading, en is daarom in deze 

configuratie geschikt als licht onbe-

mand luchtvaartuig. 

Er hangen twee sensoren onder het 

vliegtuig: een daglichtsensor en een 

infraroodsensor. Deze kunnen ge-

bruikt worden om voorwerpen op de 

grond te traceren terwijl het lucht-

vaartuig vliegt. 

Er is een bus ingericht om te dienen 

als een mobiel grondstation van waar-

uit het luchtvaartuig en de camera 

bediend kunnen worden. De bus is 

voorzien van vier schermen, twee be-

sturingslinks met het luchtvaartuig en 

een 3G verbinding voor gebruik door 

de piloot, de camerabediener en de 

klant.
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Er zijn mogelijkheden voor nieuwe 

projecten verkend bij brandweerdien-

sten en in de landbouw.

We hebben nog niet het punt bereikt 

dat we de mogelijkheden van de UAV 

aan havenautoriteiten en politie kun-

nen demonstreren. Dit wordt vooral 

veroorzaakt door complexe regelge-

ving.

Conclusies en reflectie
Mogelijke bedreiging: regelge-

ving

Vanwege de snelle opkomst van ‘dro-

nes’, zoals ze door veel mensen ge-

noemd worden, zien de autoriteiten 

er een gevaar in. Daarom is het ge-

bruik van UAV in de meeste landen 

verboden. Alleen met grote inspan-

ningen kan een uitzondering voor dit 

verbod verkregen worden. Met die 

uitzondering kunnen vluchten worden 

uitgevoerd binnen een zeer beperkt 

kader. Daarom heeft het 2seas20 

luchtvaartuig alleen in de UK gevlo-

gen, omdat het Verenigd Koninkrijk 

wat regelgeving betreft een aantal ja-

ren vooruit is. Deze bedreiging vormt 

een beperking van de meeste han-

delsmogelijkheden met onbemande 

luchtvaartuigen op korte termijn.

Het zal vele jaren duren voordat re-

3D-rendering van de UAV

Onderdelen zijn 3D-geprint



2 Seas Magazine Pagina 20

Infographic over het gebruik van de camera en infraroodsensor onder de UAV

gelgevingen op het niveau staan 

dat de huidige technologie mogelijk 

maakt. Het probleem is echter be-

kend bij het Europese parlement en 

er wordt Europese regelgeving ver-

wacht, die mogelijkheden opent voor 

UAV in de toekomst op lange termijn.

Nauwe samenwerking

Vanaf het begin is er een samenwer-

king geweest tussen ondernemingen, 

overheden en kennisinstellingen (tri-

ple helix). Het 3i project is benaderd 

als één grensoverschrijdende, geza-

menlijke activiteit. Dit heeft voor fo-

cus gezorgd en grondige kennis op-

geleverd. Het heeft met succes geleid 

tot een operationeel UAV prototype.

Een andere succesfactor was het feit 

dat de geleverde kennis elkaar aan-

vulde, er was geen overlap in de ken-

nis en deskundigheid van de betrok-

kenen. 

Er was sprake van maximale grens-

overschrijdende samenwerking door-

dat alle partners van elkaar afhan-

kelijk waren, met elkaar in contact 

waren en actief waren tot het einde.

Opmerkelijk was de flexibele aanpak: 

als sommige partners problemen had-

den (bijvoorbeeld door interne reor-

ganisatie of nieuwe regelgeving), wa-

ren andere partners in staat om taken 

over te nemen.

Er was veel enthousiasme over de 

mogelijkheid om een project te ont-

wikkelen waarbij partners met aan-

vullende kennis aan één en hetzelfde 

doel kunnen werken: het bedenken, 

ontwerpen, bouwen, bedienen en tes-

ten van één gezamenlijk prototype. 

Door dit gezamenlijke project te doen, 

hebben wij een nieuw Europees on-

derzoekscluster over UAV ontwikkeld. 

Er was een optimale aanvoerketen 

en leveranciers en academici kregen 

veel meer inzicht in de behoeften van 

eindgebruikers.  

Projectmanagement

Als we dit project opnieuw zouden 

kunnen doen, dan zouden we meer 

tijd steken in technisch projectma-

nagement. Misschien zouden we er 

zelfs minimaal één partner met gron-

dige kennis van technische integratie 

bij betrekken. Kwaliteitsbeheer zou 

ook meer aandacht krijgen, door er 

minimaal één partner bij te betrekken 

met grondige kennis van eindgebrui-

kersbediening en over het omzetten 

van functionele eisen naar technische 

oplossingen.
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2 Seas Trade
Voor projectpartners zie bijlage 1.

Door: Steve Samson (Trade Develop-

ment Manager, Kent County Council)

Veel bedrijven uit het midden- en 

kleinbedrijf (MKB) vinden zakendoen 

in een ander land een lastig idee, om-

dat er diverse barrières zijn (zowel in-

gebeeld als werkelijk) en een reeks 

bijkomende eisen die zakendoen in 

een internationale markt stelt. Het 2 

Seas Trade project is in de loop van 

2010 ontwikkeld om te beantwoorden 

aan de behoeften van het MKB in de 

diverse partnerregio’s en om enkele 

kloven te overbruggen in het zaken-

ondersteunende landschap voor be-

ginnende exporteurs. 

Het 2 Seas Trade project had tot doel 

om het MKB aan te moedigen om za-

ken te doen in een partnerregio. Het 

project leverde daarvoor praktische 

steun aan bedrijven uit Engeland, Bel-

gië en Nederland.

Het 2 Seas Trade partnership is niet 

zomaar tot stand gekomen; alle re-

gio’s die deelnamen aan het project 

bieden uitstekende zakelijke moge-

lijkheden voor nieuwe exporteurs. Ze 

liggen dicht bij elkaar en hebben uit-

stekende geografische verbindingen 

met elkaar door de Kanaaltunnel en 

diverse havens. Met vergelijkbare be-

drijfsculturen, relatief goed op elkaar 

aansluitende consumentenmarkten 

en vergelijkbare economische profie-

len, boden de partnergebieden wer-

kelijke mogelijkheden voor het MKB. 

Hoewel er geen formele Franse part-

nerorganisatie in het project zat, heb-

ben de partners samengewerkt met 

diverse organisaties in Nord-Pas de 

Calais, om een reeks activiteiten te 

organiseren die zich richtten op acti-

viteiten in de Franse markt.

Sectorfocus

Het project richtte zich op het verle-

nen van steun aan het MKB in secto-

ren die alle belangrijk zijn in de vier 

belangrijkste partnerregio’s, zoals: 

creatieve industrieën, transport & lo-

gistiek, milieutechnologie, duurzame 

bouw

Het project omvatte ook een speciaal 

evenement over de gezondheidszorg 

& welzijnszorgsector.

Resultaten
De negen partners die bij het project 

betrokken waren, hebben samenge-

werkt en externe expertise ingeroe-

pen, om een reeks van diensten voor 

het betreden van nieuwe markten te 

verlenen, waarmee bedrijven worden 

geholpen met zakendoen in een van 

de partnerregio’s.

De 2 Seas Trade stand tijdens Tavola 2014
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2 Seas Trade heeft de volgende acti-

viteiten verzorgd:

• 40 Lokale bedrijvenworkshops over 

een reeks internationale handels-

onderwerpen, zoals internationale 

marketing, internationale website-

optimalisering, internationale han-

delsfinanciën en zakendoen in de 

verschillende partnerlanden: 530 

bedrijven hebben meegedaan.

• 199 een-op-een ondersteuning be-

zoeken van een deskundige in in-

ternationale handel aan bedrijven 

om hen te helpen zich voor te be-

reiden op het betreden van nieuwe 

markten.

• Gezamenlijke stands op vijf in-

ternationale handelsbeurzen, om 

bedrijven te helpen nieuwe inter-

nationale klanten te bereiken: 44 

bedrijven hebben hieraan meege-

daan.

• 15 sectorgerichte marktbezoeken 

en B2B netwerkevenementen om 

bedrijven van de partnerregio’s bij 

elkaar te brengen om nieuwe con-

tacten te maken en samen te wer-

ken: deelname van 300 bedrijven.

• Advies & informatie voor het MKB, 

waaronder vier handleidingen over 

‘zaken doen’ in drie talen.

• Een online hulpmiddel om interna-

tionale handel te beoordelen.

Conclusies en reflectie
Veel bedrijven uit het MKB beseffen 

dat het gaan gebruiken en optimali-

seren van nieuwe technologieën een 

essentiële rol kan spelen bij het be-

treden van internationale markten. 

Gedurende het 2 Seas Trade project 

bleek dat partners van mening wa-

ren dat er veel enthousiasme was on-

der bedrijven over beter gebruik van 

nieuwe technologieën, die hen kun-

nen helpen om toegang te krijgen tot 

nieuwe internationale markten. De 

volgende punten zijn enkele toepas-

singen van digitale technologieën die 

bedrijven kunnen helpen om hun in-

ternationale handelsontwikkelingsac-

tiviteit te vergroten:

Online marktonderzoek

Bedrijven kunnen een groot deel van 

marktonderzoeken doen vanuit hun 

eigen kantoor. Deze onderzoeken zou-

den hen kunnen helpen om bij voor-

beeld te bepalen of er een markt is 

voor een product of dienst, kijken 

naar trends in de markt (& daarop 

inspelen!) en inzicht krijgen in de be-

hoeften van klanten

Internationale website

Bedrijven kunnen stappen nemen om 

hun online aanwezigheid zichtbaar te 

maken in partner- of internationale 

markten door voor oplossingen te 

kiezen zoals taalspecifieke webpagi-

na’s, waarmee ze zichtbaar zijn om 

wereldwijde zoekmachines, en hun 

bedrijf beter zichtbaar maken in een 

doelmarkt (ook via de kanalen van de 

sociale media) en door van de web-

site een 24/7 internationale ‘etalage’ 

te maken.

In contact en op de hoogte blij-

ven (ondanks de afstand)

Bedrijven kunnen gebruik maken van 

videoconferenties, sms, sociale media 

en een hele reeks mobiele technolo-

gische mogelijkheden om contact te 

houden met ‘in-market’ belangheb-

benden. Door zaken te doen via di-

gitale technologieën, kunnen bedrij-

ven hun reiskosten tot een minimum 

beperken.

En als reizen echt noodzakelijk is, 

kunnen mobiele oplossingen en op-

lossingen voor werken op afstand be-

drijven beter bereikbaar maken voor 

internationale klanten in andere tijd-

zones. 

Bedrijven kunnen ook gebruik maken 

Bedrijven uit de creatieve industrie aan het werk tijdens een 
‘problem solving’ workshop van Creax in West-Vlaanderen

Logistieke bedrijven uit Kent en Oost- & West-Vlaanderen bezoeken 
een haven in Nederland
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Creatieve industrie B2B netwerksessie bij Plaine Images, in de buurt van Lille

van faciliteiten waarmee ze fysieke 

aanwezigheid in buitenlandse mark-

ten suggereren, door gebruik te ma-

ken van landspecifieke URLs en tele-

foonnummers.

De projectpartners merkten op dat 

veel bedrijven gewoon niet weten 

waar ze moeten beginnen op inter-

nationale markten - ze weten vaak 

niet welke steun beschikbaar is, op 

welke markten ze zich moesten rich-

ten of hoe je te werk moet gaan om 

mogelijkheden in een nieuwe markt 

te ontdekken. Er leek niet veel onder-

steuning aanwezig te zijn in de part-

nerregio’s voor bedrijven in de eerste 

fasen van hun exportavontuur, dus 

het 2 Seas Trade project wilde een 

paar van deze kloven overbruggen. 

Het project richtte zich met name op 

bedrijven die het besluit hadden ge-

nomen om buitenlandse markten te 

benaderen, maar die wat hulp nodig 

hadden om de eerste stappen te zet-

ten. De kracht van het project was het 

partnerschap; door de echte contac-

ten in de verschillende partnerregio’s 

maakte 2 Seas Trade het een groot 

aantal bedrijven uit het MKB mogelijk 

om waardevolle contacten te leggen 

in een nieuwe markt.

Misschien waren de meest succesvol-

le onderdelen van het 2 Seas Trade 

project wel de gezamenlijke stands 

op internationale handelsbeurzen. De 

partners werkten ongelofelijk goed 

samen om met een innovatief con-

cept te komen waarin bedrijven van 

elke partnerregio in één beursstand 

samengebracht werden. Niet alleen 

waren de stands zelf visueel heel erg 

aantrekkelijk, maar de mix van be-

drijven uit drie landen en het uitste-

kende, gevarieerde aanbod van pro-

ducten en diensten maakte van de 2 

Seas Trade stands een uniek initiatief 

dat interessant was voor bezoekers 

en potentiële zakelijke contacten tij-

dens de evenementen.

De 2 Seas Trade regio
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The 2 Seas Trade region:

•	 	Is	at	the	heart	of	Western	Europe	

•	 	Has	access	to	a	potential	consumer	base	of	500	million	
people	within	a	300km	radius

•	 	Is	within	easy	reach	of	several	major	cities	including		
London,	Paris,	Brussels	and	Amsterdam

•	 	Is	home	to	over	414,000	businesses

•	 	Is	home	to	a	significant	number	of	large	international	
companies	including:

	 –		Saga,	Kimberly-Clark	&	BAE	Systems

	 –		Dow,	Total,	Eastman,	Lamb	Weston	&	McCain,

	 –		Neckermann,	Thermphos	&	Elo	Pak

	 –		CRC	Industries	Europe,	Ranbaxy,	NYK,	WWL		
&	Bayer	CropScience	

A Connected Region:

•	 	High	Speed	rails	links	connect	the	different	parts	of	the		
2	Seas	region	as	well	as	neighbouring	capital	cities

•	 	The	region	is	home	to	13	ports	including	Zeebrugge,	Ostend,	
Ghent,	Zeeland	Seaports,	Dover	and	Calais

•	 	The	Channel	Tunnel	situated	within	the	region	provides	a	
physical	link	between	the	UK	and	mainland	Europe

•	 	A	efficient	motorway	network	also	ensures	rapid	journey	
times	between	areas	of	the	2	Seas	Trade	region

•	 	Several	provincial	or	local	airports	connect	the	region	with	
the	rest	of	the	world

•	 	The	region	is	therefore	a	major	international	logistics	and	
distribution	hub	for	the	rest	of	Europe	and	beyond

A Dynamic Region:

•	 	The	region	is	home	to	more	than	15	research	and	higher	
education	institutes

•	 	There	are	a	large	number	of	research	&	innovation	clusters	
on	a	range	of	themes	including	horticulture,	logistics,		
life	sciences	&	biotechnology	

•	 	A	skilled,	multilingual	workforce

A Diverse Business Region:

•	 	New	developments	in	bio	and	environmental	technologies		
are	providing	many	new	opportunities	and	areas	of	growth		
for	the	region

•	 	Whilst	most	industrial	sectors	are	represented	within	the	
region	the	following	are	specialist	areas	where	there	are	
significant	trade	and	business	opportunities:

	 –			Life	Sciences	

	 –		Environment	Technologies

	 –		Logistics	and	Distribution	

	 –		Agri-Food

	 –		Renewable	Energy

	 –		Tourism	

A Favourable Business Environment:

•	 	The	region	can	offer	a	range	of	good	value,	high	quality	
commercial	properties	ranging	from	incubation	units	for	
start-ups	to	much	larger	properties	for	large	firms.

•	 	The	2	Seas	Trade	region	is	home	to	various	enterprise	zones	
and	business	clusters

•	 	The	region	offers	a	favourable	tax	environment	and	a	range		
of	business	support	services	and	‘soft	landings’	support

2 Seas Trade Region – A Great Place to do Business
The 2 Seas Trade region includes the County of Kent (England), the Provinces  
of East and West Flanders (Belgium) and the South West of the Netherlands.  
The region also has close links with Nord-Pas de Calais (France).
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Gepersonaliseerde sierraden

HOOFDSTUK  4

Survey
Digital 

Solutions

Welke factoren maken digitale oplossingen succesvol? Welke 
trends zijn er zichtbaar in de ontwikkeling van digitale toe-
passingen? Welke aanpak hebben ontwikkelaars gekozen 
om tot een geslaagd eindproduct te komen? Welke kansen 
liggen er voor andere bedrijven en sectoren?
Deze vragen leefden bij de partners van het DigiSol cluster-
project. Er is daarom onderzoek gedaan naar ‘best practises’ 
in digitale oplossingen binnen de 2 Zeeënregio. De hoofd-
conclusies uit het onderzoek vindt u hieronder.

Dit onderzoek is uitgevoerd als aan-

vulling op de valorisatie van de re-

sultaten uit de 2 Zeeënprojecten met 

als doel om dieper inzicht te krijgen 

in het succesvol ontwikkelen van di-

gitale oplossingen.

Elk van de DigiSol partners heeft een 

gedeelte van de 2 Zeeënregio onder-

zocht. Dit heeft 31 voorbeelden opge-

leverd die een grote verscheidenheid 

kennen: hele praktische en zeer ab-

stracte, toepassingen in retail, cultuur 

en educatie, toepassingen die opinie 

en gedrag proberen te beïnvloeden 

en toepassingen die data verzamelen 

voor allerlei analyses. 

Van vijf van deze inspirerende voor-

beelden is een korte film gemaakt. 

Deze worden ingezet om andere be-

drijven te inspireren en te motiveren 

om digitale toepassingen in hun eigen 

bedrijf te implementeren. De films 

kunnen bekeken worden op 

http://digisoleurope.eu. 

Het volledige overzicht van de best 

practises kan gedownload worden via 

de link hieronder.

De trends
De trends die naar voren komen zijn: 

Virtual meets physical: Het virtu-

ele domein (internet) gaat een wis-

selwerking aan met de fysieke wereld. 

In retail wordt interactieve informa-

tie van het internet steeds meer sa-

men met het fysieke product getoond 

(BP4) of in maintenance waar fysiek 

onderhoudswerkzaamheden in een 

virtuele 3D omgeving in te plannen 

zijn (BP13). (Zie ook: 3, 5, 6, 14, 21).*

Internet-of-things: Apparaten zijn 

steeds meer met elkaar verbonden via 

het internet. Dat maakt het eenvou-

diger om informatie uit te wisselen 

en systeeminformatie te verzamelen. 

Denk aan de intelligente energie-in-

stallatie (BP2) en monitoring die pa-

tiënten in staat stelt om meer inzicht 

te krijgen in hun medische situatie 

(BP29). (Zie ook: 6, 7, 21).

Big Data: Het analyseren van grote 

en complexe informatieverzamelin-

gen om daarin patronen te kunnen 

herkennen, ervan te kunnen leren en 

op basis daarvan nieuwe strategieën 

te kunnen ontwikkelen. Denk aan de 

analyse van publieksstromen (BP1) en 

de opslag van alle data die bedrijf ge-

nereert in data vaults (BP7). (Zie ook: 

2, 8, 9, 18).

3D-printen en 3D-modelleren: 

3D-modelleren software en 3D-prin-

ters brengen ‘rapid prototyping’ en 

‘mass customisation’ binnen bereik. 

De ruimere mogelijkheden van de vir-

tuele wereld worden weer materieel 

gemaakt. 3D weergaven van de reali-

teit geven veel mensen beter inzicht. 

Juwelen zijn eenvoudig te personali-

seren door gebruik te maken van 3D 

*) De nummers in dit artikel verwijzen naar de best practises in het volledige overzicht: 

http://digisoleurope.eu/downloads/survey-digisol.pdf

‘Heat map’ van bezoekersstromen

http://digisoleurope.eu
http://digisoleurope.eu/downloads/survey-digisol.pdf
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Vraag/aanbodsite voor vrijwilligerswerk

Velo Antwerpen app

Cultureel erfgoed website 

geprinte gietmallen (BP25) en 3D vi-

sualisaties van de omgeving waar on-

derhoud moet plaatsvinden leiden tot 

minder tijdverlies (BP13). (Zie ook: 3, 

9, 10, 14, 16, 20, 24).

Informatievisualisatie: Bedrijven 

zoeken naar manieren om informa-

tie inzichtelijker weer te geven. De 

augmented reality toepassing (BP3) 

en de visualisaties van de zeebodem 

(BP9) zijn daar goede voorbeelden 

van. (Zie ook: 1, 4, 6, 14, 16, 19, 20, 

23, 24, 25).

Noot: voor een deel overlapt deze 

trend met 3D-modelleren welke even-

eens gebruikt wordt om inzicht te ver-

groten. 

Online marktplaatsen: Er worden 

online marktplaatsen ingericht om 

vraag en aanbod bij elkaar te bren-

gen. Het vraag/aanbodplatform voor 

de vrijwilligerszorg (BP15) en het ini-

tiatief om MKB’ers een digitaal plat-

form te bieden (BP30) zijn hiervan 

goede voorbeelden. (Zie ook: 17, 22).

Zoals te zien is komen veel van deze 

trends overeen met de trends die eer-

der in deze publicatie aan bod kwa-

men.

De motieven
Economische motieven: Een zie-

kenhuis realiseert bezuinigingen door-

dat e-learning het aantal verzuimuren 

van werknemers vermindert (BP22). 

Een energiemaatschappij test tegelij-

kertijd meerdere versies van een web-

site om helder te krijgen welke ver-

sie tot de meeste verkoop leidt (BP8). 

Analyse van mensenstromen kan lei-

den tot waardevolle inzichten in hoe 

mensen zich verplaatsen in openba-

re ruimten. Deze inzichten vertegen-

woordigen een waarde omdat ze tot 

kostenbesparingen of omzetverho-

ging kunnen leiden (BP1).

Procesoptimalisatie: het inplan-

nen van onderhoud in een 3D model 

dat de werkelijke situatie weerspie-

gelt leidt tot minder offline tijd van 

grote chemische installaties (BP13). 

Het zichtbaar maken van alle activitei-

ten die in een bouwproject plaatsvin-

den voorkomt misverstanden (BP14). 

Naast de economische voordelen van 

procesoptimalisatie is het faciliteren 

van gemak ook een belangrijk motief.

Faciliteren van gemak: burgers 

kunnen een niet urgente medische 

vraag snel beantwoord krijgen door 

huisartsen via chat. Zorgverzeke-

raars zijn bereid voor deze facilitering 

te betalen (BP17). Bewoners vinden 

snel de dichtstbijzijnde beschikbare 

fiets in een stad via een mobiele app 

die gebruik maakt van locatiebepaling 

(BP6). Studenten leren gemakkelijker 

aan de hand van een game (BP16).

Aansluiten bij individuele wen-

sen: door CAD en 3D-printfaciliteiten 

worden producten meer op maat en 

naar wens van gebruikers gemaakt 

(BP10, 24, 25). Een app voor schoon-

makers maakt hen meer zelfredzaam 

(BP21).

Ontsluiten van informatie: een 

website maakt alle gearchiveerde in-

formatie over de historie van een stad 

publiek toegankelijk (BP23).

Visualiseren van informatie voor 

grotere effectiviteit: Door informa-

tie, zoals het voorbeeld van het per-

soonsgebonden budget, verhalend en 

visueel weer te geven wordt het doel-

treffender (BP19). Abstracte data, zo-

Visual storytelling website over het 
persoonsgebonden budget
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als de zeebodem, kan gevisualiseerd 

nieuwe inzichten bieden (BP9).

Genereren van nieuwe inzich-

ten: door computeranalyse van enor-

me complexe datasets, te groot voor 

mensen om te bevatten, hoopt men 

patronen te vinden die nieuwe inzich-

ten bieden (BP7)

De aanpak 
Projecten verliepen succesvol als de 

ontwikkeling in nauwe samenwerking 

en dialoog tussen alle stakeholders 

plaatsvond, een systeembenadering. 

Cultuurverschillen werden snel over-

wonnen, de kans op misverstanden 

hierdoor kleiner en alle benodigde 

informatie uit heel het systeem was 

voortdurend binnen bereik. 

Sommige best practises zijn tot stand 

gekomen in samenwerking met ken-

nisinstituten zoals universiteiten. Zij 

brengen complexe wetenschappelij-

ke informatie binnen bereik die elders 

niet of alleen voor heel veel geld be-

schikbaar is.

In het voorbeeld van het schoon-

maakbedrijf is gebruik gemaakt van 

bottom-up innovatie. De meest waar-

devolle informatie kwam van de men-

sen op de werkvloer. Het leidde tot 

een uiterst geslaagde en succesvolle 

oplossing voor alle betrokkenen. Toch 

komt het nog steeds voor dat digitale 

toepassingen ontwikkeld worden zon-

der dat eindgebruikers bij het proces 

betrokken worden. 

Het ziekenhuis dat e-learning ging 

implementeren leerde gedurende het 

proces dat ze begonnen waren zon-

der goed genoeg na te denken over 

het implementatietraject. Dat bleek 

later een extra tijdsinvestering te vra-

gen om de gehele organisatie aan te 

sluiten bij de nieuwe ontwikkelingen: 

medewerkers waren niet gewend om 

te leren vanaf een computer en ICT 

faciliteiten waren nog niet altijd up-

to-date.

Conclusies en aanbevelin-
gen
De trend die naar voren komen uit 

de survey geven reden tot optimisme. 

De fysieke retail zal de komende ja-

ren een extra impuls krijgen doordat 

digitale oplossingen een extra bele-

vingsaspect gaan toevoegen. In de 

gezondheidszorg zullen digitale op-

lossingen ondersteuning bieden bij 

de groeiende vergrijzing en de ‘qua-

lity of life’ van patiënten. De analyse 

van complexe en big data zal inzich-

ten brengen waar we tot op heden 

geen besef van hadden.

Een nog wat onderbelicht punt is wat 

er gebeurt met alle (big) data die digi-

tale toepassingen genereren? Steeds 

meer mensen vragen om transparan-

tie over wat er met de verzamelde in-

formatie gebeurt. Ook geven ze aan 

niet gevolgd te willen worden op het 

net door tracking cookies en vinden 

ze dat ze eigenaar zijn van hun eigen 

informatie.

Hoe gaan we om met deze behoef-

ten? Een ethisch vraagstuk dat een 

onderdeel moet zijn bij de ontwikke-

ling van iedere digitale toepassing.

Bij de meeste best practises consta-

teerde men dat de grenzen van een 

bestaande technologie of manier van 

werken bereikt waren en dat digitale 

oplossingen kansen boden voor in-

novatie. 

Het belangrijkste motief om digitale 

oplossingen te ontwikkelen blijkt een 

economische: kostenbesparing, in-

komstenvergroting en het vergroten 

van de concurrentiepositie. 

Bij een derde van de projecten was 

een maatschappelijke motivatie de 

aanleiding. Subsidiegelden onder-

steunen veel van die projecten. Een 

deel van deze projecten echter com-

bineert maatschappelijk ondernemer-

schap succesvol met een duurzame 

bedrijfsvoering.

Als er gewerkt wordt aan een intrin-

sieke verbetering van de beleving van 

(eind)gebruikers is de betrokkenheid 

veelal groot.

Wanneer je alle best practises op el-

kaar legt wordt er een proces helder 

voor de ontwikkeling van geslaagde 

digitale oplossingen. Het hanteren 

van een stapsgewijze aanpak (zie ka-

der) is daarbij noodzakelijk. Helder 

hebben wie je als bedrijf/organisa-

tie bent en waar je voor staat is een 

voorwaarde voor passende oplossin-

gen.

Stapsgewijze aanpak
• Bewustwording van een ‘pro-

bleem’, het herkennen van 

een behoefte, het zien van 

mogelijkheden en (markt)

kansen. 

• Het analyseren van pro-

bleem/behoefte/kans door 

het verzamelen van informa-

tie bij alle stakeholders en 

het doen van onderzoek.

• Interpreteren van de verza-

melde informatie en komen 

tot vraagdefinitie.

• Idee-ontwikkeling (concep-

ting), ontwerpen en prototy-

pen maken.

• Testen van prototypen met 

eindgebruikers (o.a. usabi-

lity testing)

• Bijstellen van het ontwerp op 

basis van testresultaten.

• Realisatie en productie.

• Implementatie.

• Monitoring en bijstelling.
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Het opzetten en onderhouden van sa-

menwerkingsverbanden is een belang-

rijk proces dat meeloopt met de hier-

boven beschreven stappen. De juiste 

partners versterken elkaar door eigen 

expertises en vaardigheden. Omdat 

niet in elke fase van het ontwikkel-

proces dezelfde expertises en vaardig-

heden nodig zijn, zijn de verbanden in 

veel gevallen dynamisch. 

Duidelijk wordt ook dat als de eind-

gebruiker betrokken is bij het proces 

dit tot een passender oplossing leidt.

Uit de gesprekken over de best practi-

ses komt ook naar voren dat de zachte 

kant van vraagstukken (het sociaal-

creatieve proces tussen mensen) in 

het enthousiasme voor de technolo-

gische mogelijkheden soms uit het 

oog verloren raakt. Technisch zijn de 

oplossingen prima in orde, maar de 

menselijke aspecten van dit soort ont-

wikkelingen verdienen meer aandacht.

Dat het een uitdaging is om het gehele 

proces te overzien als je er middenin 

zit wordt duidelijk in de case van het 

ziekenhuis dat e-learning implemen-

teerde om hun medewerkers up-to-

date te houden. Externe procesex-

perts die gewend zijn om systemisch 

en vanuit helikopter view te kijken 

kunnen hiervoor een oplossing zijn.

De toekomst

Wat opviel is dat eigenlijk iedereen 

die in het onderzoek benaderd werd 

enthousiast was over de mogelijkhe-

den van digitale oplossingen. Bij een 

gedeelte van de partijen die benaderd 

zijn in de survey bleek dat ze nog wei-

nig met digitale toepassingen deden 

maar daar wel interesse in hadden. 

Weinig organisaties leken zich bewust 

van de meerwaarde van interactieve 

infographics en de analyse van alle 

data die hun bedrijf genereert. De er-

varing leert dat het lastig is voor be-

drijven om zelfstandig het benodigde 

inzicht te krijgen in de mogelijkhe-

den van digitale toepassingen. Het is 

daarom zaak dat er instanties gecre-

eerd worden die deze mogelijkheden 

actief gaan uitdragen en als match-

maker gaan fungeren. 

Samenwerking tussen kennisinstel-

lingen en ondernemingen vindt nog 

maar weinig plaats. Het is een uitda-

ging voor de toekomst om dit meer te 

gaan doen. Verderop in deze publica-

tie wordt hier uitgebreid op ingegaan.

Wat er bij een aantal best practises 

ontbreekt is de vraag wat de produc-

ten opleveren aan de maatschappij 

als geheel. Meestal is dit het gevolg 

van een te nauwe focus in analyse-

De stappen die de partners de komende jaren 
kunnen zetten: 
• Collective smartness genereren door partijen uit verschillende 

landen en verschillende sectoren samen te brengen rondom 

belangrijke thema’s.

• Bijeenkomsten faciliteren en optreden als kennismakelaar met 

betrekking tot digitale toepassingen.

• Kennis van interregionaal samenwerken en samen leren gaan 

ontwikkelen in samenwerking met externe experts.

• De toegevoegde waarde van samenwerking en digitale 

oplossingen gaan meten en zichtbaar maken om beleidsmakers en 

subsidievertrekkers te kunnen beïnvloeden.

fase. Sector overstijgende samenwer-

king in de vorm van smart collectives 

en allianties kan dit tegengaan. 

Het aangaan van open innovatie tra-

jecten voorkomt dat oplossingen te 

veel in hetzelfde veld gezocht wor-

den als waarin de problemen zijn 

ontstaan. Dat vraagt wel om kundig-

heid in het samen werken en samen 

leren. Partnerregio’s zouden dit in 

toekomstige projecten kunnen faci-

literen. Ook valt op dat zeer weinig 

best practises tot stand zijn gekomen 

door transnationale samenwerking. 

Als mensen in dezelfde fysieke ruim-

te samenwerken zijn de opbrengsten 

vele malen effectiever en creatiever 

dan dat er op afstand gewerkt wordt.

Ook hier ligt er een rol voor de part-

ners binnen DigiSol om in de toe-

komst van dit clusterproject de ont-

wikkelingen van digitale oplossingen 

grensoverschrijdend te stimuleren.
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@lly De schoonmaakbranche kampt al ja-

ren met een fors aantal problemen. 

Het is lastig om een goed beeld te 

krijgen van het werkproces van 

schoonmakers. Het gevolg is weinig 

vertrouwen en daarom veel controle 

en toezicht. Personeel klaagt over de 

hoge werkdruk en de slechte beta-

ling. Het personeelsverloop is daar-

door groot en contracten staan daar-

bij ook nog eens onder druk omdat 

klanten minder willen betalen. Het 

schoonmaakbedrijf schakelde crea-

tive agency Fresheads (NL) en So-

mehow, een behavior design bureau 

(NL) in om hiervoor een oplossing te 

bedenken. De mensen van Somehow 

zijn mee gaan lopen met de schoon-

makers om eerstehands informatie te 

verkrijgen vanaf de werkvloer. De op-

lossing, een digitaal ecosysteem be-

staande uit een smartphone en een 

online beheertool, biedt een aantal 

mogelijkheden:

• Iedere schoonmaker kan zich aan- 

en afmelden wanneer hij een ruim-

te schoonmaakt door een QR-Code 

en/of RFID te scannen; dit biedt in-

zicht in duur van een schoonmaak-

actie, voortgang van het werk en 

de locatie van de schoonmaker. 

• Via de app kan een schoonmaker 

(door middel van een foto) mel-

dingen doen over ruimtes die erg 

vervuild waren en daardoor meer 

tijd kostten; dit geeft inzicht in het 

werktempo en voorkomt onnodige 

kritiek.

• Ook kan een schoonmaker zelf 

nieuwe schoonmaakmiddelen be-

stellen als die bijna op zijn. De 

middelen zijn de volgende och-

tend aangevuld en dat voorkomt 

ergernissen. 

• De werknemers zijn via de smart-

phone ook bereikbaar voor ad hoc 

verzoeken die binnenkomen vanuit 

het bedrijf als er bijvoorbeeld een 

SPEC IAL

De impact 
van digitale 
oplossingen

De meeste best practises in 
de DigiSol Survey hebben 
een positieve impact op de 
bedrijfsvoering en het ar-
beidsproces. 
Het meest duidelijke voor-
beeld daarvan is ‘@lly’ 
(BP21), een mobiele app en 
digitaal ecosysteem voor 
schoonmaakbedrijf Vebego/
Hago Next.
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Scannen van een QR-code om in of uit te checken bij een (schoongemaakte) ruimte

Bestellen van nieuwe schoonmaakmiddelen via de app

Web interface dashboard

kop koffie omgegaan is. Dit levert 

meer tevreden klanten op.

• De smartphones zijn voor de werk-

nemers ook voor eigen gebruik be-

schikbaar, tot grote tevredenheid 

van de werknemers. De werkgever 

constateert dat er mede daardoor 

uitermate goed voor de telefoons 

gezorgd wordt. 

De resultaten van deze oplossing 

zijn voor het schoonmaakbedrijf, hun 

werknemers en hun klanten aanzien-

lijk te noemen. Door gebruik te ma-

ken moderne digitale oplossingen kan 

men veel beter aansluiten bij wen-

sen van klanten en werknemers. Dat 

leverde nieuwe contracten op in een 

markt die onder druk staat. Bij het 

schoonmaakbedrijf zijn er minder ma-

nagementuren nodig die een kosten-

besparing opleveren. Er ontstaat een 

significant hogere arbeidstevreden-

heid bij werknemers omdat er meer 

vertrouwen is in hun werk, ze meer 

zelfredzaam zijn en serieus genomen 

worden. Het personeelsverloop is 

daardoor omlaag gegaan. Dat levert 

weer een kostenbesparing op bij wer-

ving en selectie. 

Aan dit voorbeeld is te zien dat, hoe-

wel de economische voordelen signi-

ficant te noemen zijn, de voordelen 

veel uitgebreider zijn. Ook strate-

gisch, operationeel en op mens-ni-

veau zijn de voordelen aanzienlijk. 

Dat komt doordat de vraag syste-

misch is aangepakt: het hele systeem 

met al haar betrokkenen is onder de 

loep genomen en onderdeel geweest 

van het ontwikkelproces.
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constamed.nl
Constamed is een online medisch platform waar erkende 

en geregistreerde huisartsen in Nederland minder ur-

gente medische vragen van patiënten beantwoorden. 

Constamed speelt daarmee in op de behoefte om ge-

zondheidszorg efficiënter te organiseren. Vragen kunnen 

gesteld worden aan de eigen huisarts, als deze geregis-

treerd is, of aan andere erkende huisartsen. Dat kan via 

een website of mobile app. De consults zijn gratis want 

ze worden vergoed door zorgverzekeraars.

ATEC-3D UAV’s
Atec-3D in Kent is gespecialiseerd in het gebruik van 

onbemande vliegtuigjes (UAV’s). De UAV’s worden in-

gezet voor o.a. inspectievluchten, het in kaart brengen 

van gebieden en luchtfotografie. Het gebruikmaken van 

UAV’s levert veel voordelen op waarvan kostenbesparing 

een belangrijke is. Met UAV’s kunnen hoge gebouwen 

als kerktorens en bruggen geïnspecteerd worden zon-

der dat mensen op grote hoogte risico hoeven te lopen. 

UAV’s zijn in Kent ook ingezet om de verspreiding van 

een schadelijke boomschimmel in de gaten te houden. 

En met behulp van UAV’s is het ook een stuk eenvoudi-

ger en voordeliger om 3D-beelden voor CAD-modellen 

te maken. UAV’s zijn minder belastend voor het milieu 

en besparen tijd doordat ze sneller operationeel zijn. 

TAM3D
Spie Nederland is een multi-technische dienstverle-

ner die o.a. onderhoudswerkzaamheden verzorgt aan 

grote (chemische) installaties. Dit soort installaties 

zijn meestal non-stop operationeel en verwerken ge-

vaarlijke stoffen. Dat maakt onderhoud een complexe 

en kostbare aangelegenheid. Door 3D scans te maken 

van installaties, daarvan 3D-modellen te maken en die 

modellen te gebruiken in planningssoftware wist men 

voor klanten een flinke kostenbesparingen te realise-

ren. Bijkomend voordeel is dat de 3D representatie 

eenvoudig inzicht geeft in de situatie ter plaatse zon-

der dat er iemand heen moet om de plek te bekijken.

Inspirerende digitale oplossingen
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Sublimeeze
Improveeze is een Franse startup die de digitale wereld 

dichter bij de fysieke wereld brengt. Hun product Subli-

meeze is een transparante multitouch vitrine die infor-

matie van het internet kan tonen bij een fysieke product. 

Dit biedt een aantal voordelen: een fysieke product kan 

getoond worden in een kleine ruimte met de mogelijk-

heid het te bestellen zonder tussenkomst van een ver-

koper. Specificaties van een product, maar ook speciale 

aanbiedingen, kunnen bij het product getoond worden. 

Potentiële klanten kunnen hun emailadres opgeven om 

thuis het product terug te kunnen vinden op internet en 

het te kunnen bestellen.

Fifth Play Smart Plugs
Fifth Play maakt slimme stroompluggen die tussen 

elektronische apparaten en een stopcontact geplaatst 

kunnen worden. Elke 15 minuten geeft deze plug ge-

bruiksinformatie door aan Fifth Play via het internet. 

Dat levert enorm veel ‘big data’ op. Klanten kunnen 

via een web interface aangeven wat voor soort ap-

paraat er aan de plug hangt: een wasmachine of een 

frituur. De combinatie van gebruik en type apparaat 

geeft veel inzicht. Onder begeleiding van USG Peo-

ple is Fifth Play een traject gaan doen om te kijken 

hoe deze gegevens zowel commercieel als servicege-

richt ingezet kunnen worden. Uit dit traject kwamen 

een aantal ideeën naar voren: Fifth Play kan klanten 

adviseren dat ze met een ander stroomabonnement 

goedkoper uit zijn, of dat een zuiniger wasmachine in 

anderhalf jaar terugverdiend is. Ook kunnen klanten 

een SMS ontvangen als de frituurpan al twee uur aan 

staat. Omdat er een schakelfunctie in de plug zit die 

kan via internet bediend kan worden kan een klant op 

afstand dat stroompunt uitzetten.

Touch en oogbediening voor kinderen met fysieke beperking
Victoria Education Center in Poole (UK) is een woonschool voor jonge mensen met fysieke beperkingen en com-

plexe medische condities. Kwaliteit van leven is een belangrijk aandachtspunt binnen de school. Er zijn digitale 

communicatiemiddelen ontwikkeld om kinderen eenvoudiger te kunnen laten communiceren. Met behulp van 

touch en oogbediening kunnen ze iconen en woorden selecteren en ordenen. Vroeger gebeurde dat met grote 

kartonnen kaarten met afbeeldingen, een traag en arbeidsintensief proces. Door de nieuwe middelen kunnen 

de kinderen zelfstandiger handelen en is hun kwaliteit van bestaan verbeterd.
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HOOFDSTUK  5

DigiSol 
thema’s in 

de 2 Zeeën-
projecten

3D-printen en 
3D-modelleren

Uit de 2 Zeeënprojecten en de digital 

solutions survey is gebleken dat 3D-

printen en 3D-modelleren enorm in 

opkomst zijn. 

De redenen waarom 3D-visualisaties 

(op een computerscherm en/of fy-

siek) zo populair zijn, is dat het men-

sen in staat stelt om voorwerpen of 

ruimten te kunnen waarnemen op 

een manier die dicht bij de realiteit 

ligt. 

Verder zijn prototypes en unica rela-

tief eenvoudig, snel en goedkoop te 

produceren en dat stelt ontwerpers in 

staat om voorwerpen te creëren die 

afgestemd zijn op de wensen van op-

drachtgevers en die eenvoudig bijge-

steld kunnen worden als dat nodig is. 

De mogelijkheden binnen software 

zijn ook vaak ruimer omdat virtuele 

ruimten niet aan natuurkundige prin-

cipes onderhevig zijn zoals zwaarte-

kracht. De enorme rekenkracht van 

computers maakt het daarbij ook mo-

gelijk om complexe vormen te visu-

aliseren die, als ze gemaakt zouden 

moeten worden uit hout of klei, weken 

werk zouden kosten. 

Zwaktepunt
De algemene beschikbaarheid van 3D-

printtechnologie is nog niet zo groot. 

Professionele apparatuur is te duur 

voor de kleine MKB’er. Een zelfbouw 

3D-printer zoals de UltiMaker (https://

www.ultimaker.com), is betaalbaarder, 

maar vraagt technisch inzicht om ope-

rationeel te krijgen. 

Wat zijn de belangrijkste overkoepelende digitale thema’s 
binnen de vier 2 Zeeënprojecten? In dit hoofdstuk worden 
ze geïdentificeerd om er in de nabije toekomst aan verder 
te kunnen werken. 

https://www.ultimaker.com
https://www.ultimaker.com
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Studentenworkshop in een Fablab

Zelfbouw 3D-printer

3D-geprinte voorwerpen

Montage van een zelfbouw 3D-printer 

Om 3D-prints te kunnen maken is 

kennis van 3D-modelleren (CAD) no-

dig, dit is specialistische kennis met 

een relatief hoog instapniveau. Voor 

de gemiddelde gebruiker is 3D-soft-

ware nog niet intuïtief genoeg om er 

zelfstandig en foutloos een 3D object 

mee te kunnen realiseren. 

Kansen
Om faciliteiten voor 3D-printen een 

groter bereik te geven zijn er de af-

gelopen jaren er in verschillende ste-

den FabLabs en MakerSpaces ont-

wikkeld. FabLab is een concept dat 

oorspronkelijk door MIT (Massachus-

setts Institute of Technology, USA) 

ontwikkeld is. Het zijn kleinschalige 

werkplaatsen waar individuen en be-

drijven relatief goedkoop digitale pro-

ducties kunnen realiseren met behulp 

van 3D-printers, lasersnijders en 3D 

frezen. Opvallend is dat deze werk-

plaatsen momenteel voornamelijk 

door enthousiaste individuen gebruikt 

worden maar dat bedrijven terughou-

dend zijn in het gebruik ervan. Be-

zorgdheid over intellectueel eigen-

dom wordt als een van de redenen 

gegeven. Ook de Do It Yourself uit-

straling van sommige van de labs is 

voor sommige bedrijven wennen. Het 

zal aan de ene kant een professionali-

sering van de FabLabs vragen en aan 

de andere kant een meer open (in-

novatie) houding van bedrijven; het 

productieproces zal niet meer volledig 

zelfstandig, in een volledig gecontro-

leerde omgeving, kunnen plaatsvin-

den. 

Voor software developers bieden de 

ontwikkelingen op het gebied van 3D 

kansen om gebruikersinterfaces voor 

3D software te ontwerpen die intuïtief 

genoeg zijn om ook de minder tech-

nisch begaafde gebruiker bevredigen-

de resultaten te kunnen laten maken.

In de markt zien we steeds meer 

bedrijven die kant-en-klare 3D-mo-

dellen aanbieden om te printen. Be-

drijven als ShapeWays bieden een 

marktplaats voor 3D-modellen van 

henzelf en gebruikers waarbij na be-

stelling het model geprint wordt en 

per post verzonden. 

De mogelijkheden van 3D-printen zijn 

legio en de voortdurende ontwikke-

ling van nieuwe printmaterialen zal 

ertoe gaan leiden dat we op enig mo-

ment onze ‘custom made’ sportschoe-

nen 3D kunnen laten printen. 
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Mobiele 
toepassingen

‘Mobile first’ is het devies de laatste 

tijd, het in de eerste plaats ontwikke-

len van applicaties voor smartphones 

en tablets. Bij de DigiSol Survey kwam 

er een veelheid aan mobiele toepas-

singen naar voren en ook bij de 2 Zee-

enprojecten werden apps ontwikkeld. 

Het valt te verwachten dat als de 2 

Zeeënprojecten op dit moment aan-

gevraagd zouden worden, het aantal 

apps nog hoger zijn.

Mobiele applicaties hebben een aantal 

unieke voordelen in vergelijking met 

softwarepakketten op computers:

• Ze zijn draagbaar en verplaatsbaar 

en daardoor altijd en overal be-

schikbaar.

• Ze weten waar je bent en wanneer 

je daar bent en kunnen daardoor 

informatie koppelen aan locatie en 

tijd.

• Ze hebben toegang tot de bewe-

gingssensoren van de smartphone.

• Je kan ze met (meerdere) vingers, 

gebaren en spraak bedienen.

Zwaktepunt
Iedereen wil een app, de groenteboer 

op de hoek, de lokale yoga vereniging, 

het accountantskantoor. Het heeft de 

markt van app development een enor-

me impuls gegeven. Kanttekening 

daarbij is dat de diverse app stores vol 

staan met apps die niet veel meer zijn 

dan een kopie van de website of een 

digitaal visitekaartje. 

Om daadwerkelijk toegevoegde waar-

de te creëren met een app is het zinvol 

om de gebruiker centraal te stellen en 

te onderzoeken welke functionaliteiten 

werkelijk meerwaarde creëren voor de 

gebruiker op een mobiel platform.
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Gezondheids-app

Mogelijke scenario’s voor iBeacons en NFC technologie in retail

Kansen
Mobiele toepassingen creëren een 

nieuw contactpunt/moment met ge-

bruikers en klanten, een die altijd 

dichtbij is en de aandacht kan vragen 

door middel van notificaties. 

iBeacons en NFC (Near Field Compu-

ting), technologie waardoor op korte 

afstand informatie uitgewisseld kan 

worden tussen smartphone en een 

ander systeem, bieden de mogelijk-

heden om winkelpubliek van informa-

tie en aanbiedingen te voorzien die 

voor hen relevant zijn op dat moment 

en op die specifieke plek.

Voor onderhoudswerkzaamheden bie-

den apps de mogelijkheid om altijd 

up-to-date en just-in-time informa-

tie bij de hand te hebben. Informa-

tie over onderhoud dat met meerde-

re mensen tegelijk gedaan wordt kan 

real time actueel gehouden worden 

waardoor fouten en misverstanden 

voorkomen kunnen worden.

Ook voor de bediening van ‘drones’ 

kan het interessant zijn om tablets in 

te zetten als draagbaar controlesys-

teem. Het intuïtieve gebruik van ta-

blets maakt de bediening van UAV’s 

gebruikersvriendelijker en UAV-tech-

nologie kan daardoor breder inzet-

baar worden.

De laatste ontwikkelingen op het ge-

bied van gezondheidszorg maken het 

mogelijk om met behulp van smart 

watches en sensoren allerlei vitale li-

chaamsfuncties bij te houden en te 

registreren. Gekoppeld met tablets en 

smartphones zullen deze apparaten 

de mogelijkheid bieden om beter in-

zicht te krijgen in je fysieke gesteld-

heid en gezondheid. Ook bieden ze 

de mogelijk om gezondheidsgege-

vens via internet ter beschikking te 

stellen aan je huisarts of specialist. 

Er ligt de komende jaren een enorme 

marktpotentie in de ontwikkeling van 

apps die deze medische data kunnen 

benutten en analyseren.

Begin bij de gebruiker

Er wordt veel aanbodgericht 

gewerkt en nog weinig vraag-

gericht. 

Om kansen te benutten voor de 

ontwikkeling van digitale oplos-

singen kan je het beste begin-

nen bij mensen, de gebruikers: 

werknemers, werkgevers, klan-

ten, ouders, kinderen, leraren, 

leerlingen etc. Waar lopen deze 

groepen tegenaan bij hun pro-

fessionele werkzaamheden en 

in hun vrije tijd waar ze graag 

een oplossing voor zouden vin-

den? Zijn er (potentiële) be-

hoeften te herkennen bij deze 

groepen? Kunnen activiteiten en 

processen goedkoper, eenvoudi-

ger, sneller, milieuvriendelijker, 

mensvriendelijker? 

Door aan te sluiten bij dit soort 

vragen zal een digitale oplossing 

relevant zijn en niet op het ni-

veau van een gadget of gimmick 

blijven steken. Die zijn name-

lijk maar een tijdje ‘hot’ en ver-

liezen daarna snel de aandacht 

omdat ze geen echte meerwaar-

de opleveren.
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Gedeelte van de interactieve ‘13 reasons’ infographic (j.mp/13reasonsinfographic)

Gevisualiseerde 
informatie

Youtube heeft een tijdperk gecreëerd 

waarin verhalen verteld worden door 

middel van beeld. Het wordt haast 

niet meer geaccepteerd als organi-

saties een complex verhaal willen uit-

leggen zonder dat ze daarbij gebruik 

maken van een filmpje of animatie. 

Online is te zien dat voorheen tekstu-

ele websites een steeds meer visuele 

aanpak krijgen. Kijk naar de website 

van The New York Times waar com-

plexe data inzichtelijk gemaakt wordt 

door interactieve infographics. Lange 

verhalen worden door NYT interes-

santer om te lezen gemaakt door vi-

sual storytelling technieken. 

De populariteit van smartphones en 

tablets en touch bediening hebben 

ervoor gezorgd dat er meer bewust-

zijn is ontstaan over gebruikersinter-

faces; ze moeten intuïtief te bedienen 

zijn en alleen díe informatie tonen die 

voor gebruikers op een bepaald mo-

ment relevant is. 

Gevisualiseerde (interactieve) infor-

matie komt binnen de 2 Zeeënpro-

jecten veelvuldig terug. Ook in de di-

gital solutions survey zijn meerdere 

cases te vinden waar informatie op 

een slimme manier gevisualiseerd is.

Zwaktepunt
De ervaring (uit gesprekken tijdens 

de survey) leert dat een flinke groep 

ondernemers onbekend is met de 

impact die interactieve infographics, 

animaties, gebruikersinterface ont-

werp en visual storytelling kunnen 

hebben voor hun bedrijfsvoering. 

Een deel van de ondernemers is wel 

bekend met communicatie- en mar-

ketingbureaus (voor reclamecampag-

nes en bedrijfscommunicatie) maar 

minder met multimedia en infor-

http://j.mp/13reasonsinfographic
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‘The Crisis of Credit’, een goed voorbeeld van visual storytelling (crisisofcredit.com)

Infographic over ‘open government’

matieontwerpers en filmmakers; de 

groep creatieven die expertise heb-

ben in het vertalen en structureren 

van complexe informatie in beeld en 

het visueel vertellen van verhalen. 

Kansen
Omdat het slim visualiseren van infor-

matie tijd en geld kost, meestal meer 

dan het schrijven van een tekst, heb-

ben sommige grote designbedrijven 

kosten-batenanalyses van hun werk 

gemaakt. Hiermee kunnen ze aanto-

nen wat hun werk de klant kan op-

leveren. Voor kleinere bedrijven en 

individuen is dit vaak onbekend ter-

rein en lastig te realiseren omdat ze 

hiervoor de (financiële) middelen 

niet hebben. Het is ook niet eenvou-

dig om ontwerp te kwantificeren naar 

opbrengt. 

Voor een vervolg op het DigiSol pro-

ject kan het nuttig zijn om onderzoek 

te (laten) doen naar kosten en baten 

van verschillende soorten informatie-

visualisatie en digitale oplossingen. 

Een voorbeeld uit de DigiSol survey is 

veelzeggend als het gaat over de ef-

Voorbeelden
Interactieve Infographics 

‘Clubs that connect the  

World Cup’ 

http://j.mp/connectedclubs

‘Future of Car sharing’

http://j.mp/futureofcarsharing

Animatie 

‘It’s time for real’

http://j.mp/importvsexport

‘Changing Education Paradigms’

http://j.mp/eduparadigm

Visual Storytelling

‘A Game of Shark and Minnow’ 

http://j.mp/sharkminnow

‘Firestorm: The story of the 

bushfire at Dunalley’

http://j.mp/firestormbushfire

fectiviteit van visual storytelling. ‘Het 

verhaal van Peter’ gaat over een Ne-

derlandse jongen met een zware han-

dicap. Hij ontvangt een persoonsge-

bonden budget van €74.412 per jaar 

als ondersteuning bij zijn handicap. 

Op de vraag of hij dit waard is ant-

woord 56% zonder het zien van het 

visuele verhaal ‘ja’. Na het zien van 

het visuele verhaal is dit percentage 

gestegen naar 90%.

http://www.crisisofcredit.com
http://j.mp/connectedclubs
http://j.mp/futureofcarsharing
http://j.mp/importvsexport
http://j.mp/eduparadigm
http://j.mp/sharkminnow
http://j.mp/firestormbushfire
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Samen-
werking 

en kennis-
deling

Het effectief ontwikkelen van digita-

le oplossingen vraagt om bekendheid 

met elkaar en heldere afspraken over 

hoe er samengewerkt wordt. Dit pro-

ces vraagt tijd en aandacht aan het 

begin van een project maar levert in 

het verdere verloop een enorme tijds-

winst op. 

Digitale oplossingen zijn over het al-

gemeen complex van aard en worden 

in multidisciplinaire teams ontwik-

keld. Het bekend raken met elkaars 

disciplines door het tonen van voor-

beelden en bespreken van opties is 

een belangrijk onderdeel van een 

succesvol ontwikkelproces.

Een van de partners benadrukte dat 

een dag bij elkaar komen niet vol-

doende is om een gezamenlijke cul-

tuur op te bouwen, daarvoor zijn 

langere meerdaagse ontmoetingen 

nodig. Pas dan leert men elkaar echt 

goed kennen en ontstaat er een cul-

tuur waarin ideeën kunnen ontstaan.

Het vinden van een goede balans tus-

sen de verwachtingen en behoeften 

van de verschillende betrokkenen is 

ook een belangrijk aandachtspunt. 

Dit is belangrijk omdat onderzoeks- 

en ontwikkelprojecten voor digitale 

oplossingen dynamisch en onvoor-

spelbaar van aard zijn maar er ook 

concrete resultaten geboekt moeten 

worden.

Een van de partners benadrukte dat 

het belangrijk is om de eindgebruiker 

in een vroeg stadium bij het proces te 

betrekken. Het komt nog steeds voor 

dat ontwikkelaars van digitale oplos-

singen vóór en over de gebruiker 

gaan denken maar de gebruiker niet 

betrekken bij het proces. Als de eind-

gebruiker in een vroeg stadium be-

trokken wordt is de kans het grootst 

dat de oplossing aansluit bij de be-

hoeften en wensen van de gebruiker.

Het samenwerkingsproces 
was een belangrijk thema 
binnen het DigiSol cluster-
project, het kwam in bijna 
elke rapportage en bijeen-
komst aan bod. 
Binnen dit thema wordt in dit 
hoofdstuk ingegaan op de 
vraag ‘Wat zijn de randvoor-
waarden voor een geslaagde 
ontwikkeling van digitale op-
lossingen’. Ook de samen-
werking tussen kennisinstel-
lingen en ondernemingen 
komt aan bod, die kan vol-
gens de partners beter. Tot 
slot wordt de rol belicht die 
kenniscentra kunnen spelen 
en wordt het belang van col-
lectieve intelligentie en open 
innovatie benadrukt voor de 
verdere ontwikkeling van di-
gitale oplossingen.

Randvoorwaarden voor 
geslaagde digitale oplossingen
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Samenwerking 
tussen kennis-
instellingen en 
ondernemingen

Een van de conclusies in het DigiSol 

clusterproject is dat de samenwer-

king tussen kennisinstellingen en 

ondernemingen intensiever, kwali-

tatiever en gelijkwaardiger kan. Een 

hechte samenwerking biedt kansen 

om digitale innovatie in bedrijven te 

stimuleren en opleidingen relevant 

te houden. Tijdens een workshop in 

Kent hebben de partners hierover een 

panelgesprek gevoerd. Hieronder de 

belangrijkste bevindingen uit dit ge-

sprek en uit de 2 Zeeënprojecten.

Wederkerigheid

Sommige ondernemingen zien stu-

denten als goedkope werkkrachten. 

Die houding dient vooral het belang 

van de onderneming maar draagt 

weinig bij aan een kwalitatieve relatie 

tussen onderneming en kennisinstel-

ling. Wanneer men wederkerig gaat 

werken ontstaat een meerwaarde die 

vele malen groter is dan alleen een 

economische. Er ontstaat dan een 

wederzijdse bekendheid en daarmee 

een betere aansluiting tussen onder-

wijs en de arbeidsmarkt. Het uitno-

digen van vertegenwoordigers uit 

de industrie als gastdocent en men-

tor zorgt ervoor dat expertise uit het 

werkveld voortdurend beschikbaar is 

binnen de kennisinstellingen. 

Onderzoek en innovatietrajecten

Het samen doen van onderzoeks- en 

innovatietrajecten draagt ook bij aan 

een stevige relatie. Voor veel kleine 

en middelgrote ondernemingen is on-

derzoek te duur wanneer ze daarvoor 

een professioneel onderzoeksbureau 

moeten inschakelen. Voor kennisin-

stellingen biedt het de mogelijkheid 

om aan echte vraagstukken uit de be-

roepspraktijk te werken. 

Omdat het onderwijs met publiek 

geld gefinancierd wordt zullen de re-

sultaten van onderzoek wel publiek 

toegankelijk moeten zijn. Sommige 

bedrijven zouden dit vanuit concur-

rentiebeding een obstakel kunnen 

vinden.

The Technology Strategy Board (UK) 

sponsort kennisdelings- en innovatie-

projecten om samenwerking tussen 

industrie en universiteiten te stimule-

ren. Ze creëert daarmee kansen voor 

het bedrijfsleven en kennisinstellin-

gen om samen op te trekken in inno-

vatietrajecten.

Een directe lijn is soms lastig

Een van de geïnterviewde bedrijven 

gaf aan dat het soms lastig is voor 

ondernemingen om een directe lijn 

met kennisinstellingen te ontwikke-

len. Hiervoor zijn een aantal redenen 

te noemen:

De duur van studies staat in veel lan-

den onder druk en studenten moe-

ten in een compacte tijd hun diploma 

zien te behalen. Het onderwijs wordt 

daarom efficiënt en doelmatig inge-

richt en er blijft dan weinig tijd en 

ruimte over voor ad hoc vragen van-

uit het bedrijfsleven.

Ontwerpopleidingen op kunstacade-

mies hebben het afgelopen decennia 

weinig moeite gedaan om een relatie 

op te bouwen met bedrijfsleven en 

industrie. Men richtte zich voorname-

lijk op culturele en autonome produc-

ties. De laatste jaren lijkt daar enige 

verandering in te komen. Het moet 

ook gezegd worden dat met name het 

technische bedrijfsleven en de indus-

trie niet altijd in staat leken om de 

creativiteit vanuit de academies een 

plek te geven.

Organisatorisch

Onderwijs wordt meestal georgani-

seerd in blokken of semesters. Hier-

door zijn studenten vaak niet het 

gehele jaar door beschikbaar voor 

aanvragen uit het bedrijfsleven.

Netwerkbijeenkomst voor studenten en bedrijven tijdens het Brains Eden Games Festival
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Voor sommige op innovatie gerichte 

opleidingen is de hoeveelheid aanvra-

gen daarnaast zo groot dat ze haast 

een fulltime bedrijf zou moeten wor-

den om aan alle aanvragen te kunnen 

voldoen. Dat zorgt ook voor terug-

houdendheid. 

Stages

Bij sommige opleidingen mogen stu-

denten alleen stage lopen bij bedrij-

ven die het vakgebied van de student 

zelf in huis hebben omdat er anders 

onvoldoende inhoudelijke begeleiding 

is tijdens de stage. Grote bedrijven 

beschikken meestal over een speci-

fieke afdeling die zich bezig houdt 

met het vakgebied van de opleiding, 

bij kleinere bedrijven is dat meestal 

niet het geval. 

Bij afstudeerprojecten kunnen stu-

denten in het algemeen wel zelfstan-

dig aan de slag omdat ze dan het 

niveau van een beginnend beroeps-

professional zo goed als bereikt heb-

ben.

Ook kwam naar voren dat sommi-

ge bedrijven studenten geen stage-

plaats aanbieden omdat ze hen nog 

niet klaar vinden voor de werkvloer. 

Dit soort bedrijven zouden als alter-

natief onderzoeksvragen zouden kun-

nen uitzetten of ontwerpwedstrijden 

uitschrijven om toch de relatie met de 

kennisinstellingen te onderhouden. 

Studenten kunnen dan zowel hun CV 

als hun relatie met het bedrijfsleven 

ontwikkelen. 

Werkveldadviesraden

Een van de manieren voor opleidin-

gen om in contact te blijven met sleu-

telfiguren in het werkveld is door mid-

del van werkveldadviesraden (WAR). 

De WAR van de gamesopleiding van 

Bournemouth University komt eens 

per jaar, met een hoge opkomst, bij-

een in London. Ze bespreken daar de 

ontwikkelingen in de industrie en de 

gevolgen die dat heeft voor de vaar-

digheden en kennis die afgestudeer-

den nodig hebben. Tot op heden is 

de raad succesvol geweest in het 

vroegtijdig herkennen van tekorten in 

vaardigheden voordat deze echt een 

probleem werden. Het heeft de uni-

versiteit de mogelijkheid geboden om 

hun opleidingen bij te stellen en een 

voortdurende relevantie te behouden. 

Adaptiviteit een voorwaarde

Avans gaf aan dat het belangrijk is 

dat scholen zich niet alleen op techni-

sche vaardigheden richten maar ook 

op het ontwikkelen van kritisch denk-

vermogen en adaptiviteit om ervoor 

te zorgen dat afgestudeerden vol-

doende in staat zijn om zich aan te 

passen aan de voortdurend verande-

rende vraag uit de markt. Met name 

in een zo razendsnel veranderende 

markt als die van de digitale oplossin-

gen is dit een randvoorwaarde. 

Een van de startups die aan de dis-

cussie deelnam benadrukte dat het 

heel belangrijk is dat kennisinstellin-

gen studenten trainen in ‘outside the 

box’ denken, vertaalbare vaardighe-

den, probleemoplossend vermogen 

en creatieve vermogen. 

Afgestudeerden bieden nieuwe 

kansen voor bedrijven

Business Support Kent benadrukte 

dat het een uitgelezen kans voor be-

drijven zou kunnen zijn om afgestu-

deerden aan te nemen op een speci-

fieke technologische rol. Van daaruit 

zouden zij binnen het bedrijf de im-

plementatie van nieuwe technologie-

en kunnen stimuleren en versnellen. 

De ervaring leert dat dit bij bepaalde 

typen studenten inderdaad het geval 

is. Het domein Communication & Mul-

timedia Design (NL/BE) levert HBO 

studenten die zowel verstand hebben 

van technologie, design als communi-

catie. Ze vervullen binnen bedrijven 

een ‘spin in het web’ functie en dat 

heeft, hebben we gezien, inderdaad 

tot gevolg dat de bedrijven waar zij 

werken sneller nieuwe technologieën 

omarmen en implementeren. 
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Kenniscentra, 
collectieve 
intelligentie en 
open innovatie

Kenniscentra
In de resultaten van de DigiSol Survey 

kwam al naar voren dat er belang is 

bij het opzetten van kenniscentra die 

actief de voordelen en mogelijkheden 

van digitale oplossingen gaan uitdra-

gen. Het blijkt namelijk voor een deel 

van de (kleine en middelgrote) on-

dernemingen lastig om zelf het be-

nodigde overzicht te krijgen van wat 

innovatieve digitale oplossingen voor 

hun organisatie kunnen betekenen.

Deze kenniscentra, bij voorkeur een 

netwerk van kenniscentra in de 2 

Zeeënregio’s, brengen proactief best 

practises en nieuwe ontwikkelingen 

onder de aandacht van geïnteresseer-

den. Dat kan door conferenties en ex-

posities maar ook door op te treden 

als kennismakelaar om mogelijkheden 

en kansen actief te benutten. 

De gemeente Breda heeft tijdens het 

VIVID project gewerkt aan het opzet-

ten van een kenniscentrum voor vi-

sual design. In dat proces werd dui-

delijk dat ieder van de betrokkenen 

(overheid, kennisinstellingen, onder-

nemingen) zo zijn eigen beeld had bij 

wat een kenniscentrum zou moeten 

zijn. Daardoor lagen de ambities niet 

op een lijn. Bij de oprichting van een 

kenniscentrum zal eerst helder moe-

ten worden wat men met elkaar wil 

bereiken en wat voor inspanningen 

ieder wil en kan gaan verrichten. Het 

is raadzaam om daarom bescheiden 

te beginnen en zo’n initiatief niet 

meteen een expertisecentrum te noe-

men. Die titel zal het zich in de tijd 

moeten verwerven. 

Een andere belangrijke conclusie was 

dat de gemeente beter geen leiden-

de maar een faciliterende rol op zich 

had kunnen nemen. Het feit dat men 

geen inhoudsdeskundigheid had met 

betrekking tot het thema visual de-

sign maakte het lastig om richting te 

bepalen.

Regelmatig worden er, mogelijk te-

recht, kritische kanttekeningen ge-

plaatst bij kenniscentra. Het zouden 

subsidieverslinders zijn die onvol-

doende hun nut en effectiviteit aan 

kunnen tonen.

Actieve en kwalitatieve kenniscentra 

ontstaan door een brede betrokken-

heid van ondernemingen, overheden 

en kennisinstellingen. Deze partijen 

zijn mede verantwoordelijk en dragen 

financieel bij. Het voorkomt dat ken-

niscentra los komen te staan van de 

zakelijke realiteit en hun maatschap-

pelijke nut.

Collectieve intelligentie en 
open innovatie
In een van de bijeenkomsten binnen 

dit project kwam naar voren dat er 

een groeiend belang is aan collectie-

ve intelligentie om innovatie te sti-

muleren, zowel op lokaal als globaal 

niveau.

We zien dit besef de laatste jaren te-

rug bij sommige grotere bedrijven; 

waar voorheen innovatie achter ge-

sloten deuren plaatsvond (om het in-

tellectueel eigendom te beschermen) 

is er de laatste jaren een meer open 

houding bij het werken aan veelbelo-

vende thema’s.

Kenniscentra (en zeker een netwerk 

van kenniscentra) kunnen een fa-

ciliterende rol vervullen bij innova-

tietrajecten. Ze kunnen lokaal en 

internationaal bijeenkomsten orga-

niseren waar door een diverse groep 

stakeholders samengewerkt en ge-

leerd wordt over relevante thema’s. 

Dit kunnen thema’s zijn als mainte-

nance, big data en eHealth. De inno-

vatiekracht kan ook ingezet worden 

voor maatschappelijk georiënteerde 

thema’s als ‘hoe digitale toepassin-

gen een handje kunnen helpen bij de 

toenemende vergrijzing’. 

Belangrijk bij een open innovatie 

werkwijze is dat resultaten ook daad-

werkelijk vrij beschikbaar zijn voor 

iedereen die aan het proces deelge-

nomen heeft. Er bestaat geen eige-

naarschap over de ideeën die ont-

wikkeld worden. Dat lijkt een risico 

maar het biedt juist een verhoogde 

kans dat er iets met de ideeën ge-

daan wordt. De kans dat iemand van-

uit een idee eenzelfde oplossing be-

denkt is namelijk miniem.

Om ideeën te realiseren kunnen er na 

een open innovatie traject allianties 

opgezet worden.

Het initiatief voor het activeren van 

collectieve intelligentie is natuurlijk 

niet voorbehouden aan kenniscen-

tra. Ondernemingen, kennisinstellin-

gen en overheden zouden het goede 

voorbeeld kunnen geven door geza-

menlijk optrekken bij het werken aan 

innovatieve thema’s. 
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DigiSol 
en de 

toekomst

Verschillen in 
samenwerking 
binnen de 2 
Zeeënprojecten

In dit cluster is gebleken dat 2 Zeeën-

projecten zeer verschillend qua opzet, 

omvang en wijze van samenwerking 

kunnen zijn. Het meest extreem is het 

verschil tussen 3i en VIVID. In het 3i 

project is er door MKB, kennisinstel-

lingen en overheden aan één grens-

overschrijdende gezamenlijke activi-

teit gewerkt. Zij geven aan dat deze 

sterke focus hen in staat heeft gesteld 

om een nieuw Europees onderzoeks-

cluster op te zetten rondom UAV. 

Het VIVID project daarentegen kende 

een grote diversiteit aan activiteiten. 

Maar liefst 25 projecten zijn door de 

projectpartners uitgevoerd. Binnen 

een deel van die projecten is interna-

tionaal samengewerkt, maar er waren 

ook acties die door partners lokaal en 

solistisch zijn aangepakt. Hierdoor is 

er binnen specifieke subgroepjes wel 

intensieve en waarschijnlijk langdurige 

samenwerking ontstaan, maar voor de 

groep als geheel is die er niet geko-

men. De lering die hieruit getrokken 

kan worden is dat intensieve interna-

tionale samenwerking vooral tot stand 

Grensoverschrijdende samenwerking in de toekomst
Grensoverschrijdende samenwerking bij het ontwikkelen en toepassen van nieuwe digitale 
oplossingen in de 2 Zeeënregio is een voorwaarde om een wereldwijde hotspot te zijn in 
diverse bedrijfssectoren. Echter grensoverschrijdende samenwerking gaat niet vanzelf en 
is op het gebied van digitale toepassingen misschien nog wel lastiger dan in traditionele 
bedrijfssectoren. In het vorige hoofdstuk zijn over samenwerking met betrekking tot dit 
laatstgenoemde punt al de nodige aanbevelingen gedaan. In dit hoofdstuk wordt er meer 
specifiek ingegaan op grensoverschrijdende samenwerking binnen 2 Zeeënprojecten in de 
afgelopen jaren, de bereikte synergie in dit cluster en de perspectieven in de toekomst.
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komt bij projecten en acties met een 

duidelijke focus. 

In het clusterinitiatief DigiSol is het 

partnerschap gevormd op basis van 

een goede mix van partners uit het 

onderwijs en partners die een rol spe-

len bij regionale economische ont-

wikkeling. Uiteraard waren regionale 

spreiding en actief zijn op het gebied 

van digitale toepassingen ook belang-

rijke voorwaarden. De samenwerking 

in dit cluster heeft vooral vorm ge-

kregen door kennisuitwisseling van de 

resultaten uit diverse 2 Zeeënprojec-

ten en het uitvoeren van een inter-

nationale survey. Uit deze gezamen-

lijke acties zijn enerzijds belangrijke 

conclusies getrokken met betrekking 

tot relevante digitale ontwikkelingen 

en anderzijds heeft het geleid tot po-

tentieel nieuwe partnerschappen om 

met de verschillende digitale thema’s 

verder aan de slag te gaan. Ook hier 

wordt dus duidelijk dat een sterke fo-

cus van het cluster leidt tot concrete 

resultaten. 

Aanbevelingen
Naast bovengenoemde aanbeveling 

voor grensoverschrijdende samen-

werking hebben clusterpartners an-

dere suggesties gedaan op basis van 

hun ervaringen, zoals:

• Kom tot een groep internationale 

partners die complementair is aan 

elkaar en die elkaar nodig heeft om 

het project te laten slagen.

• Organiseer, in de initiatiefase van 

het project, werksessies waarin 

potentiële partners samen interna-

tionale projecten definiëren. Deze 

fase is erg belangrijk en vraagt 

wellicht meer aandacht dan er 

in geïnvesteerd is. Daarin wordt 

aangegeven welke internationale 

partners samenwerken, hoe er sa-

mengewerkt gaat worden en welke 

transnationale meerwaarde er ge-

creëerd gaat worden.

• Verder is er goede afstemming en 

overeenstemming nodig zijn over 

projectcommunicatie. Een gehoor-

de klacht over bijeenkomsten is dat 

er veel informatie gepresenteerd 

wordt en er weinig tijd is voor sa-

menwerking. Dus hoe wordt de 

tijd gebruikt als partners bij el-

kaar zijn? Welke informatie is op 

dat moment relevant? Welke infor-

matie kan schriftelijk? Waar wordt 

aan gewerkt als partners bij elkaar 

zijn? Moet dat met de hele groep of 

kan het effectiever in subgroepen? 

• Het fysiek bij elkaar komen is en 

blijft noodzakelijk voor een goede 

voortgang van projecten (uiter-

aard kan soms volstaan worden 

met Skypegesprek). Zelfs als reis-

tijden en kosten in ogenschouw 

genomen worden wegen de voor-

delen van een fysieke ontmoeting 

ruimschoots op tegen de nadelen. 

• Samenwerken is een vaardigheid 

en die kan je leren. Het kan zinvol 

zijn om externe procesdeskundi-

gen in te zetten die verstand heb-

ben van effectief samenwerken.

Grensover-
schrijdende 
toegevoegde 
waarde van het 
cluster

DigiSol is een project waarin verschil-

lende onderwijsinstellingen en (regi-

onale) ontwikkelingsorganisaties uit 

verschillende landen samenwerken 

om het gebruik van creatieve digi-

tale oplossingen in diverse sectoren 

te vergroten en daarmee de ontwik-

kelingsmogelijkheden te verbeteren. 

Door deze diverse samenstelling en 

door de acties die uitgevoerd zijn 

(workshops, kennisdeling 2 Zeeën-

projecten, survey en event) is duide-

lijk geworden wat de belangrijkste di-

gitale thema’s zijn in de 2 Zeeënregio, 

hoe gecompliceerd de samenwerking 

tussen overheden, kennisinstellingen 

en bedrijven is op dit gebied en in 

welke bedrijfssectoren interessante 

mogelijkheden liggen voor samen-

werking en de inzet van nieuwe di-

gitale toepassingen. Zonder deze 

diverse en grensoverschrijdende sa-

menstelling van het partnerschap was 

die scherpe identificatie van knelpun-

ten en kansen, thema’s en sectoren 

niet mogelijk geweest. 

Bereikte 
synergie en 
kansen voor 
de toekomst

De bereikte synergie in dit cluster is 

dat partners gezamenlijk (op basis 

van de eerste resultaten) een aan-

tal belangrijke digitale thema’s en 

sectoren benoemd hebben waar in 

de toekomst verder inhoud aan ge-

geven kan worden. Daarnaast is het 

juist door de diversiteit binnen het 

partnerschap mogelijk om binnen 

deze thema’s en sectoren acties te 

benoemen en uit te werken die an-

ders niet mogelijk waren. Een goed 
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voorbeeld hiervan is het inzetten van 

big data analyse, visualisatie en sto-

rytelling om de retail in binnenste-

den te versterken. In zo’n actie is sa-

menwerking nodig (en in dit cluster 

aanwezig) van diverse expertises op 

het gebied van digitale toepassin-

gen. Maar ook van regionale ontwik-

kelingsinstellingen, overheden en be-

drijven: zij moeten dataverzameling 

mogelijk te maken en een testomge-

ving creëren om de nieuwe digitale 

toepassingen effectief en zichtbaar te 

maken. Een ander voorbeeld betreft 

de introductie van 3D-printen in de 

traditionele maakindustrie. Ontwikke-

lingsinstellingen en overheden gaan 

in hun regio op zoek naar een ken-

merkende bedrijfssector die hiermee 

aan de slag wil. De kennisinstellin-

gen gaan vervolgens aan die sector 

zichtbaar maken wat de mogelijkhe-

den van 3D-printen zijn. Daarbij ma-

ken ze gebruik van visualisaties en 

storytelling. 

De clusterpartners zien dus veel 

nieuwe kansen en mogelijkheden 

op het gebied van digitale toepas-

singen en zullen die middels kleine 

concrete projecten zichtbaar ma-

ken. Van daaruit zullen zij nieuwe 

partnerschappen vormen en grote-

re grensoverschrijdende samenwer-

kingsprojecten rondom de specifieke 

zogenoemde ‘DigiSol-thema’s’ gaan 

ontwikkelen en uitvoeren. De DigiSol-

partners zien dus veel kansen voor de 

toekomst, niet alleen op deze twee 

genoemde voorbeelden maar ook op 

het gebied van digitale toepassingen 

in de thuiszorg en het gebruik van 

‘drones’ door het bedrijfsleven. Als u 

die kansen ook ziet en mee wilt doen, 

u bent van harte welkom.



3i Onbemande luchtvaartuigen [www.2seas-uav.com en j.mp/3iuav_coverage]

VIVID [www.vivideurope.net]

SHIVA [http://www.appliedshapes.com/research/shiva]
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http://www.tudelft.nl/
http://www.ensta-bretagne.fr/
http://www.tech-brest-iroise.fr/
http://www.worldclassaviationacademy.nl/
http://www.kent.police.uk/
http://www.portofrotterdam.com
http://www.denms.nl/en/#/
http://www.politie.nl/
http://www.rewin.nl/
http://deev-interaction.com/
http://www.rewin.nl/
http://www.politie.nl/
http://www.telecom-bretagne.eu/
http://www.woensdrecht.nl/
http://www.businessparkaviolanda.nl/
http://www.southampton.ac.uk/
http://www.3trpd.co.uk/
http://www.aviolanda.nl/
http://www.2seas-uav.com
http://j.mp/3iuav_coverage
http://www.avans.nl
http://www.breda.nl/
http://www.anglia.ac.uk
http://www.solent.ac.uk
http://www.pictanovo.com/
http://www.rencontres-audiovisuelles.org/
http://www.huisvoorbeeldcultuur.nl
http://www.spk.be/
http://www.kvk.nl/
http://www.nhtv.nl
www.vivideurope.net
http://www.univ-lille1.fr/
http://home.bournemouth.ac.uk/
http://www.victoria.poole.sch.uk/
http://www.fondation-hopale.org/
http://www.appliedshapes.com/research/shiva
http://www.kent.gov.uk/
http://www.pomwvl.be/
http://www.voka.be/west-vlaanderen/
http://www.kentinvictachamber.co.uk/
http://www.voka.be/oost-vlaanderen/
https://www.canterbury.gov.uk/
http://www.kvk.nl/
http://www.locateinkent.com/
http://www.bsk-cic.co.uk/
http://www.2seastrade.eu


BI JLAGE  2  Naamsvermelding foto’s and illustraties

Pagina Foto/illustratie Naamsvermelding

1 ‘Boom’ VLADGRIN (Shutterstock, bewerkt door Jan Peeters)

5 Europa Katsiaryna Andronchyk (Shutterstock)

8 ‘Patronen in tekst’ Wordle (wordle.net)

 ‘Boomdiagram’ export  The Observatory of Economic Complexity door Alexander Simoes  

(atlas.media.mit.edu)

9 ‘Augemented reality’  Dr. Michael Mueller (Afdeling Medische en Biologische Informatica, Kankeronder-

zoekscentrum Duitsland, DKFZ, Heidelberg) en Prof. Dr. Jens Rassweiler, Hoofd van 

de urologieafdeling, SLK Kliniken Heilbronn, Duitsland (mbits.info/surgerypad.php)

 ‘iWatch concept’ Todd Hammilton (toddham.com)

10 ‘Internet-of-things’ Chragokyberneticks (chky.ch)

12 ‘Anim 2.0’ Les Rencontres Audiovisuelles (rencontres-audiovisuelles.org)

 ‘Beaulieu racer game’ National Motor Museum Trust in samenwerking met Ludophobia

13 ‘Fête de l’anim’ Les Rencontres Audiovisuelles (rencontres-audiovisuelles.org)

14-17 Gebruikersinterface van software SHIVA team aan de Bournemouth University

 3D-printer Leigh McLoughlin

 Alle overige afbeeldingen Frederik Duerinck

18 UAV in vlucht M. Ferraro, Southampton University

19 ‘Onderdelen zijn 3D-geprint’ 3T rpd (3trpd.co.uk)

 3D-onderdelen op bureau M. Ferraro, Southampton University

 3D-rendering van de UAV M. Ferraro/A. Lock/M. Erbil, Southampton University

20 Infographics van sensoren T. Mannucci, TU Delft

 ‘Bestelwagen’ Van Strien reclame (vanstrien.nl)

24 ‘Heat map’ Anaxa-Vida (anaxa-vida.com)

 Hartvormig sierraad Leigh McLoughlin (appliedshapes.com)

25 ‘zorgvoorelkaar.com’ zorgvoorelkaar.com

 ‘Velo Antwerpen app’ velo-antwerpen.be

 ‘Cultureel erfgoed website’ erfgoed.breda.nl

 ‘Visual storytelling’ ‘Verhaal van Peter’, Oak & Morrow (oakandmorrow.com)

28-29 ‘@lly’ Vebego/Hago Next (hagonext.nl) en Frederik Duerinck

30 ‘ATEC-3D UAV’ ATEC-3D (atec-3d.com), uit een film van Frederik Duerinck

 ‘constamed.nl’ Constamed.nl, uit een film van Frederik Duerinck

 ‘TAM3D’ Spie Nederland (www.spie-nl.com/en)

31 ‘Sublimeeze’ Improveeze (improveeze.com)

 ‘Smart plug’ Fifth Play (fifthplay.com), uit een film van Frederik Duerinck

32 ‘3D armband’ Formlabs (formlabs.com) en Nervous System (n-e-r-v-o-u-s.com)

33 ‘Ultimaker’ ultimaker.com

 ‘Flessedrager’ Ontwerp van Charlotte Jansen, geprint in Fablab Breda (NL) (fablabbreda.nl)

 ‘Pennenhouder’ Ontwerp van Hrvoje Cop (chopmeister.blogspot.com), geprint in Fablab Breda (NL)

 ‘Studentenworkshop in Fablab’  Fablab Barcelona, The Institute for Advanced Architecture of Catalonia (iaac.net)

34 ‘Armen met smartphones’ PureSolution (Shutterstock)

35 ‘Gezondheids-app’ Apple Inc. (apple.com)

36 ‘13 reasons’ infographic NeoMam Studios (neomam.com)

37 ‘Open government’ diagram Armel le Coz en Cyril Lage

 ‘The Crisis of Credit’ Jonathan Jarvis (jonathanjarvis.com)

38 ‘Lamp’ Pongsuwan (Shutterstock)

39 ‘Brains Eden Festival’ Brains Eden Festival (brainseden.net)

41 ‘Handen’ tandaV (Shutterstock)

42 ‘Meeting’ Rawpixel (Shutterstock)

43 ‘Handen’ tandaV (Shutterstock)
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http://Constamed.nl
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http://formlabs.com
http://n-e-r-v-o-u-s.com
http://ultimaker.com
http://fablabbreda.nl
http://chopmeister.blogspot.com
http://iaac.net
http://neomam.com
http://jonathanjarvis.com
http://brainseden.net
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Voor meer informatie over het DigiSol cluster:

www.digisoleurope.eu

Voor meer informatie over het 2 Zeeënprogramma:

www.interreg4a-2mers.eu

INTERREG IV A 2 Mers Seas Zeeën 
Secrétariat Technique Conjoint / Joint Technical Secretariat / Gemeenschappelijk Technisch Secretariaat

Les Arcuriales - 45/D, rue de Tournai - 5° étage - F-59000 Lille
T : +33 (0) 3 20 21 84 80 - F : +33 (0) 3 20 21 84 98

contact@interreg4a-2mers.eu

Het INTERREG 2 Zeeën Programma is een EU-programma dat grensoverschrij-
dende samenwerking ondersteunt tussen partners uit Frankrijk, Engeland, Bel-
gië (Vlaanderen) en Nederlands. Het doel van het Programma is de ontwikke-
ling van het concurrentievermogen en het duurzame groeipotentieel van het 
maritieme en non-maritieme kapitaal van het programmagebied door het opzet-
ten en bevorderen van partnerschappen voor grensoverschrijdende samenwerking.
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