
Neem vier jonge, getalenteerde studenten. Schotel ze een reëel bedrijfspro-
bleem voor. Laat ze brainstormen en een oplossing uitdokteren. En zorg voor 
logistieke ondersteuning. Dit is de werkwijze van het Extreme Blue initiatief. 
Doel is om innovatie bij de Belgische bedrijven te stimuleren en op het juiste 
spoor te zetten.

> E, W & I in actie

Het concept van Extreme Blue is ontstaan 
in de laboratoria van IBM. Ideeën die er 
opborrelden, werden aan studenten over 
heel de wereld bezorgd om verder uit te 
werken - in Amerika, Europa, India, China. 
“In België hebben we geen laboratoria, 
maar hier lopen wel veel projecten met 
klanten. Daarom hebben we Extreme Blue 
in samenwerking met hen opgezet”, zegt 
Eveline Dullaers, projectleidster Extreme 
Blue 2010 in België. 

Een Extreme Blue project omvat een stage 
van twaalf weken gedurende de zomer, 
van eind juni tot midden september. Stu-
denten worden verdeeld in groepjes van 
vier – één uit een businessgeoriënteerde en 

drie uit een technisch georiënteerde mas-
teropleiding – die werken aan een klanten-
project. De klant in kwestie legt hen een 
probleem voor, dat op voorhand met IBM 
is doorgesproken. De bedoeling is dat de 
studenten één maand brainstormen over 
mogelijke oplossingen. De beste en meest 
vernieuwende ideeën stellen ze voor aan 
de klant. Die overlegt met IBM en kiest 
er het sterkste idee uit. Dat wordt door 
de studenten uitgewerkt in de volgende 
vier weken en omgezet in een proof-
of-concept met een solide businesscase. 
Gedurende het traject worden ze begeleid 
door specialisten. Ze krijgen ook toegang 
tot de nodige technologie om het project 
tot een goed einde te kunnen brengen. 

Het kruim van de studenten in het be-
drijfsleven zoals het is

De studenten worden geselecteerd in het 
voorjaar, op basis van cv’s die door de 
universiteiten en hogescholen aangeleverd 
worden. “Maar op het moment dat we 
de cv’s beoordelen en screenen, wordt dit 
wel afgetoetst met de klant”, zegt Hans 
Van Mingroot, Academic Relations IBM 
Belux. “Dit jaar bijvoorbeeld kwamen meer 
dan 100 cv’s binnen die in aanmerking 
kwamen voor een Extreme Blue project. 
Daaruit trachten we een zo verscheiden 
mogelijk team te selecteren.” 

De studenten blijken het bijzonder op prijs 

IBM stimuleert
 innovatie
met Extreme Blue 

Bert, Milan, Octavian en Maarten:
het Extreme Blue-team

dat bij EWI aan de slag ging.
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te stellen dat ze de kans krijgen om in een 
team te werken, en bovendien ook echt 
ervaring op te doen in het bedrijfsleven. 
Ze ontdekken zaken die ze meestal niet 
te zien krijgen tijdens cursussen aan de 
universiteit. Ook dat ze de kans krijgen om 
de link te leggen tussen technologie en het 
bedrijfsleven, is de moeite waard. Noch-
tans hebben ze, wanneer ze hun aanvraag 
indienen voor een Extreme Blue program-
ma, geen idee voor welke klant ze gaan 
werken, in welk team, of wat de uitdaging 
zal zijn. Maar ze kunnen gedurende het 
ganse project rekenen op de begeleiding 
van een businessmentor, een technische 
mentor en een projectmanager. En ze 
kunnen gebruikmaken van conference- en 
videocalls om zelf specialisten in andere 
landen om raad te vragen. 

Een van de voorwaarden is wel dat het 
bedrijf zich ertoe verbindt tijd vrij te maken 
om de studenten op weg te helpen. De 
eerste twee weken bestaan voornamelijk 
uit interviews; de studenten moeten het 
bedrijf leren kennen, en de materie en de 
scope verkennen. Let wel: die scope moet 
breed genoeg zijn, zodat de studenten 

erover kunnen brainstormen en buiten de 
lijntjes kunnen denken.

België inspireert

Het Belgisch initiatief om rechtstreeks met 
klanten te werken, is uniek. In Frankrijk 
bijvoorbeeld gebeurt alles binnen het IBM-
lab, in samenwerking met de studenten. 
Pas als er een proof-of-concept is rond een 
probleem, stapt men eventueel naar een 
bedrijf. Het feit dat hier in België al heel 
wat projecten met succes in praktijk zijn 
gebracht – zoals met Belgacom, Eures en 
het Universitair Ziekenhuis Antwerpen – 
werkt inspirerend. Het zet andere landen 
aan om dezelfde weg in te slaan.

Innovatie bevorderen

IBM windt er geen doekjes om. Met dit 
initiatief wil het bedrijven helpen om in-
novatief voor de dag te komen. Enerzijds 
blijft de investering beperkt; anderzijds kan 
het bedrijf rekenen op de meest bekwame 
masterstudenten, ondersteund door 
uitmuntende specialisten in een wereldwijd 
netwerk. Het is tekenend dat het Extreme 

Blue programma tot op heden al meer dan 
360 patentaanvragen heeft opgeleverd.
Het is de bedoeling de interesse voor 
deze aanpak in Vlaanderen en België 
te scannen, zowel bij bedrijven als bij 
studenten en professoren. De reacties 
zijn erg positief, ook in studentenkringen. 
IBM wil het tempo dan ook opdrijven. Er 
is zeker potentieel voor vijf projecten per 
jaar, zowel bij studenten, universiteiten en 
hogescholen, als bij klanten. Nu komt het 
erop aan een methode te vinden om deze 
niet alleen tijdens de zomermaanden te or-
ganiseren, maar uit te bouwen tijdens het 
academiejaar. Zodat veel meer studenten 
én bedrijven bereiken worden.

Eveline Dullaers & Hans Van Mingroot,
IBM Belux

> E, W & I in actie
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Het FRIS kleurt donkerblauw - www.researchportal.be

Het Departement EWI en het Extreme Blue team van IBM sloegen dit jaar de handen in elkaar en lanceerden het F.I.R.E.-project: Flan-
ders Interconnecting Research Enterprises. Als Vlaanderen een vooraanstaande kenniseconomie wil worden, moeten we kennis op een 
efficiënte manier kunnen ontsluiten. Een voortdurende wisselwerking tussen het ontwikkelen, toepassen en overdragen van kennis is 
de sleutel om onze academici en ondernemers op de hoogte te houden van de laatste stand van zaken inzake onderzoek en ontwikke-
ling. Het Extreme Blue-project kadert dan ook perfect in deze kennisuitwisseling.
 
Het F.I.R.E.-project ontwikkelde een prototype om een aantal slimme functionaliteiten aan het FRIS-onderzoeksportaal (www.resear-
chportal.be)1 toe te voegen. Het onderzoeksportaal telt reeds meer dan een miljoen unieke bezoekers wereldwijd. Het biedt informatie 
over de lopende onderzoeksprojecten bij de zes Vlaamse universiteiten. De meerwaarde van het prototype bestaat erin de aanwezige 
gestructureerde data over onderzoeksinformatie te combineren met ongestructureerde data en te verrijken met onderliggende verban-
den, relaties en concepten. De eindgebruiker zal hierdoor de meest relevante en kwalitatief hoogstaande zoekresultaten aangeboden 
krijgen.

EWI hecht veel belang aan dit project. Het is een unieke manier om IT-studenten de kans te geven een zeer betekenisvol project rond 
kennisoverdracht uit te werken. Indien de oplossing voor EWI werkt, kan ze model staan voor andere overheden en onderzoeksinstel-
lingen waarmee we nauw samenwerken. Het F.I.R.E.-project is een belangrijke stap in het FRIS-programma. Met die langetermijnvisie 
wil EWI een essentiële bijdrage leveren aan het realiseren van de basisinfrastructuur voor de kennismaatschappij. 

Kris Maison,
Afdeling Kennisbeheer
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