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Koenraad Debackere en Paul Van Dun 
maken met KU Leuven al 50 jaar de 
brug van wetenschap naar economisch-
maatschappelijke toepassingen. 
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I n 2020 spendeerden we in Vlaande-
ren 3,6% van ons bbp aan O&O-uitga-
ven. Alleen Israël (5,44%), Zuid-Ko-
rea (4,81%) en Taiwan (3,64%) gaan 
ons vooraf, terwijl Zweden (3,53%) 

onze dichtste achtervolger is. In de Euro-
pese Unie behoort Vlaanderen dan ook tot 
het koppeloton van ‘innovatieleiders’.

Kennis creëren én toepassen
Het beleid van kersvers Vlaams minister van 
Wetenschapsbeleid en Innovatie, Jo Brouns, 
is erop gericht onze plaats in die wereldwijde 
top te behouden. Daarbij wordt ingezet op een 
structurele samenwerking tussen vier groe-
pen in de samenleving: overheden, bedrijven, 
kennisinstellingen én burgers. In die samen-
werking is het de verantwoordelijkheid van 
de Vlaamse overheid om een gunstig kader te 
creëren waarbinnen nieuwe kennis kan wor-
den gecreëerd en bestaande kennis kan wor-
den toegepast. In Vlaanderen ondersteunen 
we daarom het hele traject van wetenschap-
pelijke doorbraken tot commercialisering van 
nieuwe producten, diensten en processen.

Tweelingtransitie
Via het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek 
Vlaanderen (FWO) investeren we in onder-
zoekers, onderzoeksprojecten en onder-
zoeksinfrastructuren: fundamenteel en stra-
tegisch onderzoek vormen de brede en wend-
bare Vlaamse kennisbasis. Via het Vlaams 
Agentschap Innoveren en Ondernemen 
(VLAIO) kapitaliseren we op die kennisba-
sis door bedrijven en speerpuntclusters van 
bedrijven te ondersteunen in hun concrete 
onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten. 
Met de fi nancieringsagentschappen PMV en 
LRM voorzien we in fi nanciële mogelijkhe-
den onder de vorm van leningen, waarborgen 
en kapitaal. Ondanks de moeilijke economi-
sche en budgettaire context zullen we ook in 
2023 volop verder investeren in onderzoek en 

innovatie. In het bijzonder in de zogenoemde 
‘tweelingtransitie’: digitalisering en klimaat. 
De omslag van een fossielgedreven naar een 
hernieuwbare energiegedreven samenleving 
vereist massa’s nieuwe knowhow die vervol-
gens zijn toepassing vindt in de economie 
en samenleving. Dat gaat eveneens op voor 
de digitale transitie die elke vezel van onze 
samenleving zal raken. 

‘Flanders Technology & Innovation’
Zoals in deze editie blijkt, zijn onze sterke 
Vlaamse universiteiten en hogescholen 
sleutelactoren in die dubbele transitie. 
Mede dankzij hun actieve samenwerking 
met het Vlaamse bedrijfsleven en de creatie 
van spin-off s, bevorderen zij innovatie in 
Vlaanderen. Daarnaast lopen ze ook voorop 
in de vorming van het menselijk kapitaal, 
onze enige Vlaamse grondstof. Nieuwe digi-
tale mogelijkheden in onderwijs en levens-
lang leren worden volop geëxploreerd onder 
de noemers ‘i-learn’ en ’EdTech’. Het verder 
verbinden van overheden, kennisinstellin-
gen, bedrijven én burgers is de ambitie van 
het in het najaar van 2022 gelanceerde rege-
ringsbrede project ‘Flanders Technology & 
Innovation’: bruggen bouwen tussen men-
sen en kennis. De diverse bijdragen in deze 
special getuigen alvast van die Vlaamse rijk-
dom aan bruggenbouwers. ■

Johan Hanssens

SECRETARIS-GENERAAL 
DEPARTEMENT ECONOMIE, 
WETENSCHAP 
EN INNOVATIE

“We moeten 
blijven inzetten op 
samenwerking en 
kennisdeling” 
Mochten we Vlaanderen beschouwen als een land, dan behoren 
we tot de wereldwijde top vijf inzake uitgaven voor onderzoek 
en ontwikkeling in verhouding tot de grootte van de economie. 
Dat zegt Johan Hanssens, secretaris-generaal van het 
departement economie, wetenschap en innovatie. 

Voorwoord

Ondanks 
de moeilijke 
economische 
en budgettaire 
context zullen 
we ook in 2023 
volop verder 
investeren in 
onderzoek en 
innovatie. 
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Chipdesign
Bram De Muer staat aan het hoofd van het 

meest innovatieve chipbedrijf ter wereld.

nl.planet-future.be
Op je eigen tempo en niveau bijleren? Lees online meer 

over de digitale transformatie van ons onderwijs.

Analyse
Breng het innovatiepotentieel 

van je bedrijf in kaart.

14-15
Visie

Onze experten bespreken de kracht van technologie 
voor ons onderwijs en levenslang leren.

Onze focus op korte 
termijn ligt in het bijzonder 
op de zogenoemde 
‘tweelingtransitie’: 
digitalisering en klimaat.
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D e manier waarop onze eco-
nomie vandaag is samen-
gesteld, zorgt ervoor dat 
bedrijven én mensen bij 
crisissituaties telkens weer 

in de problemen komen. Als één sector het 
slecht doet, heeft dat niet enkel een impact 
op de bedrijven uit deze sector, maar vervol-
gens ook op hun werknemers. Als gevolg van 

de werkloosheid en daling van de koopkracht 
komt dan op termijn de hele maatschappij 
en dus de staat in de problemen. Zo kom je 
telkens opnieuw in een neerwaartse spiraal 
terecht. We kunnen hier deels een antwoord 
op bieden door werknemers te delen over 
bedrijven heen. Zo’n crossjobsysteem is niet 
meteen hetzelfde als projectsourcing of inte-

rimarbeid, want delen zou toelaten om car-
rièrepaden uit te stippelen waarbij mensen 
op bepaalde momenten van hun carrière een 
opleiding krijgen voor de volgende fase van 
die carrière. Iemand die lesgeeft zou, indien 
er in een bepaalde sector een toekomstige 
nood blijkt te ontstaan, al meteen kunnen 
worden opgeleid om die nood in te vullen. 
Met een crossjobsysteem is het dan mogelijk 
om de lesactiviteit bij de huidige werkgever 
stap voor stap af te bouwen ten gunste van 
de nieuwe rol bij een andere werkgever. Dat 
betekent dat de toekomstige werkgever mee 
instaat voor de opleiding terwijl die persoon 
nog bij de huidige werkgever aan de slag is.

Delen is vermenigvuldigen
Als je dat idee van gedeelde werknemers ver-
volgens doortrekt over bijvoorbeeld dertig 
bedrijven heen, dan wordt het ook mogelijk 
om de HR te schalen en te delen met al die 
bedrijven. Bepaalde profielen kunnen dan 
bij meerdere werkgevers binnen zo’n groep 
aan de slag en krijgen zo meer mogelijkhe-
den om ervaring op te bouwen. Delen wordt 
zo dus vermenigvuldigen. Mensen die bij 
het ene bedrijf zonder werk vallen, zouden 
dan zeer snel kunnen worden ingeschakeld 
in een ander bevriend bedrijf waar het werk 
net toeneemt. Een dergelijk model vergt dan 
wel een nieuwe HR-wetgeving en een veran-
dering van de mindset bij bedrijfsleiders.

Ons economisch, werk- en onderwijsmo-
del is nog steeds gebaseerd op het ritme van 

de industriële maatschappij zoals die hon-
derd jaar geleden vorm kreeg. We beginnen 
met werken om 8 uur, nemen een pauze om 
12 uur en werken daarna door tot 17 uur. Dat 
is niet meer van deze tijd. Slechts een klein 
percentage van innovatieve bedrijven en 
start-ups doet het anders. De jongere gene-
raties zijn echter continu online, en dat 
creëert nieuwe mogelijkheden om werk en 
privé op een natuurlijkere manier te com-
bineren en in elkaar te laten overvloeien. 
Technologisch is dat alvast perfect mogelijk 
voor heel wat dienstenjobs.

Talrijke voordelen
Zo zou men perfect eerst ’s ochtends thuis 
kunnen werken, dan de kinderen naar school 
kunnen brengen en vervolgens naar kantoor 
gaan, om eventueel in de namiddag tussen-
door nog even boodschappen te doen. De 
focus ligt dan niet meer op het aantal uur dat 
men aanwezig is op een bepaalde locatie, maar 
op het werk dat men realiseert en het aantal 
uur dat men effectief werkt per dag. Helaas 
wordt dit vanuit bepaalde hoeken tegenge-
houden, terwijl het nochtans zowel voor werk-
gevers als werknemers heel wat voordeliger 
zou zijn. Ook voor het milieu en het klimaat 
zou het enkel maar positief zijn als we met 
zijn allen wat minder tegelijk in de file zouden 
staan. Tegelijk zou het aantal burn-outs zo 
drastisch kunnen worden verminderd. Ook 
voor gezinnen waar beide ouders werken, zou 
dat het leven heel wat makkelijker maken. ■

Het belang van 
opleidingen en 
bijscholingen
De arbeidsmarkt werd de voorbije 
jaren grondig door elkaar geschud. 
“Maar zoals bij elke crisissituatie komt 
het erop aan om de opportuniteiten 
te grijpen”, zegt Stijn Baert, professor 
Arbeidseconomie aan de UGent. 

“De kansen liggen grotendeels in 
een versnelde digitalisering van onze 
maatschappij. Ik hoop dan ook dat de 
Vlaamse regering het momentum grijpt 
om volop te investeren in technologie 
en doorbraken kan realiseren die lei-
den tot een verdere, noodzakelijke digi-
talisering van onze maatschappij. We 
zitten in een soort van technologische 
(r)evolutie waarbij er enerzijds banen 
verloren zullen gaan en anderzijds jobs 
zullen bijkomen. Ik lees en hoor vaak 
dat de balans op het einde van de rit 
positief zal zijn, maar ik vind het belang-
rijk om dat even te nuanceren.”

“We spreken over extra banen in 
specifieke sectoren, en dan vooral in 
domeinen voor hoogopgeleide pro-
fielen. Voor wie middengeschoold 
of kortgeschoold is, wordt het dus 
een moeilijker verhaal. Nu al is de 
mismatch op de arbeidsmarkt - het 
onevenwicht tussen werkzoekende 
profielen en de openstaande vaca-
tures - in geen enkele lidstaat van de 
Eurozone groter dan bij ons. Dit alles 
maakt dat het belang van opleidin-
gen en bijscholingen op maat van de 
noden van onze arbeidsmarkt niet 
genoeg benadrukt kan worden. Het 
zal de komende jaren meer dan ooit 
een cruciale factor worden.” ■
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Crossjobs en flexwerken 
als model van de toekomst
Crossjobs en flexwerken bieden zowel voor werknemers als werkgevers heel 
wat voordelen. Al vereist de implementatie ervan wel een nieuwe mindset én 
bereidwilligheid van alle betrokken partijen.  Tekst: Joris Hendrickx

De mismatch op de 
arbeidsmarkt is in geen 
enkele lidstaat van de 
Eurozone groter dan bij ons.

Stijn Baert

PROFESSOR ARBEIDSECONOMIE UGENT

Ons economisch, 
werk- en onderwijsmodel 
is nog steeds gebaseerd 
op het ritme van de 
industriële maatschappij 
zoals die honderd jaar 
geleden vorm kreeg.

De jongere generaties zijn continu online, en dat creëert nieuwe mogelijkheden om werk en privé 
op een natuurlijkere manier te combineren en in elkaar te laten overvloeien.
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Wat is het verhaal achter het 
ontstaan van jullie app?
Sofie Vanassche, hoofd Onderzoek & Ont-
wikkeling bij Expertisenetwerk Onderwijs 
Arteveldehogeschool: “Tijdens de coro-
nalockdown in het najaar van 2020 bleek 
hoe weinig bekend was over wat jongeren 
dachten en hoe het met hen ging. Daarom 
beslisten we om samen met De Ambrassade 
(de koepelorganisatie van het jeugdwerk in 
Vlaanderen en Brussel) een app te ontwik-
kelen, verder bouwend op het succes en de 
inzichten van Teacher Tapp. Dat is een app 
waarmee dagelijks de vinger aan de pols 
wordt gehouden bij leerkrachten rond wat 
leeft binnen het onderwijslandschap. Deze 
bestond al langer in het Verenigd Koninkrijk 
en werd in 2020 door ons ook succesvol in 
Vlaanderen uitgerold.”

Tim Vanhove, hoofd Onderzoek & Ontwik-
keling bij Expertisenetwerk Mens & Samen-
leving Arteveldehogeschool: “We ontwik-
kelden op korte tijd een volledig nieuwe app 
die zich toespitst op jongeren: Waddist. We 
zetten een online communicatiestrategie 
op om jongeren te bereiken en we creëerden 
een dashboard waar iedereen de vragen en 
antwoorden kan bekijken.”

Wat maakt jullie apps zo uniek?
Vanhove: “Door een app te gebruiken, kun-
nen we de nieuwsgierigheid van jongeren en 
leerkrachten uitlokken. Ze ontvangen immers 
na het invullen van de nieuwe vragen telkens 
de resultaten van de vorige dag. Bovendien 
combineren we dit met elementen van gamifi-
cation. Het wordt een gewoonte: elke dag ver-
schijnen op hetzelfde uur drie of vier nieuwe 
vragen in de app. Het invullen neemt slechts 
een halve minuut in beslag. Na het invullen 
krijgen deelnemers bovendien een tip waarbij 
ze worden doorverwezen naar een pagina met 
meer info. Dat concept werkt zeer goed, want 
zowel de jongeren als de leerkrachten blijven 
in het algemeen lang deelnemen.”

Wat is volgens jullie de sleutel 
tot dat succes?
Vanassche: “Vooral het totaalconcept en de 
manier waarop we de technologie gebruiken, 
zijn innovatief. We besteden veel aandacht 
aan de zoektocht naar goede vragen die voor 
alle partijen belangrijk zijn. Daarom betrek-
ken we de jongeren en leerkrachten zelf, maar 
ook bijvoorbeeld de Vlaamse Jeugdraad en 
wetenschappelijke onderzoekers. We geven de 
deelnemers overigens de mogelijkheid om zelf 
vragen te suggereren én we maken gebruikers 

of een organisatie ook een week lang ambassa-
deur. Het is naast een onderzoeksinstrument 
eveneens een participatieve tool waarmee we 
heel wat teruggeven aan zowel de deelnemers 
als stakeholders. Voor de leerkrachten is het ook 
een professionaliseringsinstrument dat hen 
doet nadenken over hoe ze hun job uitoefenen. 

Vanuit onderzoeksoogpunt is het interes-
sant dat deze manier van bevragen zowel 
flexibel als longitudinaal is. Deelnemers 
krijgen steeds zeer actuele vragen voorge-
schoteld omdat we die dezelfde dag nog snel 
kunnen toevoegen. We kunnen eenzelfde 
vraag echter ook regelmatig opnieuw stellen 
om evoluties te detecteren.”

Nieuwe participatieve app: 
vandaag krachtige vragen, 
morgen al duidelijke cijfers
Een innovatieve app van Arteveldehogeschool zet jongeren, leerkrachten of 
werknemers aan om iedere dag kort hun mening te geven over actuele thema’s 
én geeft hen meteen ook inzicht in wat anderen erover denken. Sofie Vanassche 
en Tim Vanhove lichten de werking en meerwaarde toe.  Tekst: Joris Hendrickx

Wat zijn jullie verdere plannen 
met deze tools?
Vanassche: “We beseften vrij snel dat er nog 
heel wat mogelijkheden zijn om dit concept 
verder door te ontwikkelen. Daarom werd de 
allereerste spin-off van Arteveldehogeschool 
opgericht, gericht op HR: askforce.one. 
Deze spin-off biedt een totaalpakket aan van 
software en dienstverlening op maat van 
HR-toepassingen binnen bedrijven. Zo kan 
de app worden aangepast qua inhoud en 
huisstijl en kunnen vragen in meerdere talen 
worden gesteld. Er werd parallel ook een 
begeleidingstraject uitgedacht om samen 
met bedrijven betekenisvolle ‘human-cen-
tered data’ te verzamelen. De spin-off heeft 
veel expertise in het stellen van goede en rele-
vante vragen en de ervaring om moeilijke of 
saaiere issues bevattelijk en aantrekkelijk aan 
te brengen. Askforce.one staat voor in-house 
longitudinale research, low friction, met 
aandacht voor participatie en community. 
Via onze aanpak willen we de drempel zo 
laag maken dat participeren weinig moeite 
vergt en meerwaarde creëert voor zowel de 
werknemer als werkgever. Als de groep par-
ticipanten de effectieve groep van werkne-
mers benadert, dan kan een werkgever meer 
gedragen en onderbouwde beslissingen 
nemen of weten rond welke beslissingen nog 
draagvlak zal moeten worden opgebouwd.”

Vanhove: “Parallel rolt Arteveldehogeschool 
Waddist verder uit op twee verschillende spo-
ren. Een eerste spoor is om de app in te zetten 
om het jeugdbeleid van steden en gemeen-
ten op een participatieve manier mee vorm 
te geven, steeds op maat van wat er lokaal 
leeft. Zo werd Waddist Local geboren. Lokale 
besturen die daarin meestappen, kunnen 
vragen en lokale info delen met jongeren in 
hun stad of gemeente. Ze kunnen hierbij ook 
rekenen op onze steun om de app te lance-
ren bij de lokale jeugd en om kwaliteitsvolle 
vragen op te stellen. Daarnaast is er Waddist 
Mondial. Perfecte aanleiding hiervoor zijn de 
Europese verkiezingen van 2024 waarbij jon-
geren vanaf zestien jaar voor het eerst mogen 
stemmen in enkele landen. In dat kader 
willen we de Waddist-app in verschillende 
landen uitrollen, zodat we op dezelfde dag 
overal dezelfde vraag kunnen stellen en op 
basis daarvan op Europees niveau de resulta-
ten kunnen vergelijken. We voeren nu volop 
gesprekken met potentiële partners om deze 
Europese droom te realiseren.” ■
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We besteden veel aandacht 
aan de zoektocht naar 
goede vragen die voor 
alle betrokken partijen 
belangrijk zijn.

We voeren nu volop 
gesprekken met potentiële 
partners om onze Europese 
droom te realiseren.

Sofie Vanassche en Tim Vanhove

ARTEVELDEHOGESCHOOL

Meer weten?

teachertapp.vlaanderen
waddist.be
askforce.one
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“We bevinden ons in 
de Champions League 

van het chipdesign”
Het Belgische bedrijf ICsense ontwerpt 
de meest innovatieve chips ter wereld en 
levert aan de grootste bedrijven ter wereld. 
De expertise die je er onder één dak vindt, 
is dan ook uniek. Omwille van ambitieuze 
groeiplannen is het bedrijf alvast op zoek 
naar bijkomend talent.

Tekst: Joris Hendrickx

“ICsense is achttien jaar geleden begon-
nen als een puur designbedrijf, maar 
door de jaren heen zijn we geëvolueerd 
naar de verkoop van chips op maat van 
onze klanten. Vandaag bevinden we ons 
als het ware in de Champions League van 
het chipdesign”, vertelt CEO Bram de 
Muer trots. “Wij nemen nu het volledige 
creatieve deel van de chipontwikkeling 
in handen. Daaronder verstaan we de 
architectuur en het ontwerp, maar ook 
het volledig uitschrijven van de chiptes-
ten en productietesten. Voor de productie 
werken we samen met partners in Azië.”

Pionierswerk
“We hebben een unieke organisatiestructuur 
waarbij elk projectteam uitzonderlijk veel 
autonomie krijgt. Dat laat toe om zelf zaken te 
definiëren én te creëren zonder veel inmen-

ging van bovenaf. Dat is ook nodig, want we 
doen werkelijk pionierswerk. Daarnaast zijn 
we erg flexibel: voor elk project kunnen we 
zeer snel de juiste mensen samenbrengen. 
Iedereen draagt naargelang zijn expertise bij 
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aan verschillende projecten. Dat maakt het 
voor deze talenten meteen ook mogelijk om 
diverse ervaringen op te doen en zich verder 
te ontwikkelen”, aldus De Muer.

Nood aan bijkomend talent
“Om talent aan te trekken en bij ons te hou-
den, bieden we hen voortdurend nieuwe 
uitdagingen en trainingen aan. Daarnaast 
zorgen we voor een zo aangenaam mogelijke 
werksfeer, bijvoorbeeld door tal van acti-
viteiten tijdens én na de uren. We hebben 
zowel in Gent als in Leuven een designcen-
ter, vlak bij de universiteiten dus. Hier stu-
deren jaarlijks heel wat elektronische inge-
nieurs af die over de specifieke niche-ex-
pertises beschikken die wij vaak zoeken”, 
klinkt het. “Intussen kijken we ook naar de 
mogelijkheden om verder uit te breiden 
naar andere locaties, zowel in België als het 

buitenland. We willen de komende vijf jaar 
met minstens 50% groeien. Opportuniteiten 
zijn er alvast genoeg, maar dat vereist uiter-
aard ook de juiste talenten.”

Synergie met elektronische multinational
“ICsense is binnen zijn nichespecialisatie een 
‘groot’ bedrijf, maar we maken ook deel uit van 
TDK, één van de grootste elektronicaprodu-
centen wereldwijd. De grootte, het netwerk en 
de kapitaalkracht van TDK vormen een per-
fecte synergie met onze flexibiliteit en inno-
vatiekracht. Daarom genieten we dan ook een 
volledige ona�ankelijkheid en vrijheid om 
onze eigen koers te varen”, besluit De Muer. ■

Bram De Muer

CEO ICSENSE

Meer weten?

icsense.com

We willen de komende 
vijf jaar met minstens 50% 
groeien. Om dat mee te 
realiseren, zijn we op zoek 
naar de juiste talenten.

Wil je als professional je talenkennis op een 
flexibele manier bijschaven in functie van 
jouw noden? Vanuit haar decennialange 
ervaring als aanbieder van taalopleidingen 
ontwikkelde het Business Language & 
Communication Centre (BLCC) een innovatief 
taalondersteuningsplatform: Squidll.

Tekst: Joris Hendrickx

“BLCC is ontstaan uit de vraag van bedrijfs-
leiders aan VOKA naar opleidingen Frans 
op maat van de noden van bedrijven”, ver-
telt managing director Kathleen Heireman. 
“VOKA ging daarom aankloppen bij KU 
Leuven Kulak. De eerste cursussen Frans 
voor bedrijfsleiders bleken meteen een groot 
succes, waardoor VOKA en KU Leuven Kulak 
beslisten om hier een spin-off van te maken. Zo 
zag BLCC in 1990 het levenslicht. Ook vandaag 
is KU Leuven nog steeds een aandeelhouder. 
Die samenwerking plaatst ons in een unieke 
positie omdat we op die manier goed de vinger 
aan de pols houden van innovaties waarmee 
we ons aanbod kunnen optimaliseren.”
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Online platform biedt 
professionals gerichte 

taalondersteuning

Meer weten?

squidll.com

Kathleen Heireman

MANAGING DIRECTOR 
BUSINESS LANGUAGE & 
COMMUNICATION CENTRE 
(BLCC)

Uitgebreid aanbod aan maatoplossingen
“Onze missie is altijd dezelfde gebleven: het 
ondersteunen van bedrijven inzake hun 
specifieke taalnoden. Het aanbod van talen 
en oplossingen breidde door de jaren heen 
wel fors uit. Ook bedienen we vandaag alle 
lagen binnen het bedrijf, en dus niet meer 
enkel de leidinggevenden”, aldus Heire-
man. “Onze opleidingen zijn altijd op maat. 
Samen met de klant bekijken we of we opte-
ren voor een opleiding in groep, individueel, 
via e-learning, met persoonlijke begeleiding 
van trainers, enz. Sommige opleidingen zijn 
zeer intensief en duren een hele dag, andere 
vinden slechts één keer per week plaats.”

Gerichte en blijvende ondersteuning 
via taalondersteuningsplatform
“Sommige professionals hebben al een goede 
basiskennis of hebben geen zin in of tijd voor 
een langlopende taalopleiding. We ontwik-
kelden daarom Squidll, een flexibel online 
taalondersteuningsplatform waar je op elk 
moment en volgens jouw specifieke noden 
zelf een sessie kan boeken met een taalcoach. 

Stel dat je volgende week een onderhande-
ling moet voeren in het Frans, dan kan je je 
daar met de hulp van een coach op voorbe-
reiden, mét de woordenschat die daarbij aan 
bod komt. Zo sluit Squidll dus perfect aan bij 
het trainingsaanbod van BLCC en kunnen we 
cursisten ook na afloop van hun taaloplei-
ding blijven ondersteunen.”

“De sessies op Squidll worden onder-
steund door diverse innovatieve technolo-
gieën zoals machine translation, spraak-
herkenning en artificiële intelligentie. Na je 
sessie genereert het platform automatisch 
taaloefeningen op basis van de specifieke 
woordenschat die aan bod is gekomen. Hier-
mee onderscheidt het platform zich van 
generieke e-learning”, besluit Heireman. ■

Dankzij een flexibel online platform kan je op elk moment en volgens 
jouw specifieke noden zelf een sessie boeken met een taalcoach.



D&D Isoltechnics uit Sint-Pieters-Leeuw isoleert leidingen en luchtkanalen, 
want ook die verliezen veel energie. Ook al is isoleren inherent duurzaam, 
klassieke minerale wol als isoleermateriaal is dat niet. De kmo ontwik-
kelt daarom een circulaire isolatiemat. Voor deze – intussen gepatenteer-
de - innovatie kreeg Isoltechnics bij VLAIO een kmo-groeisubsidie voor 
duurzaam en circulair ondernemen. Zaakvoerder Yves Desmet engageerde 

Studio D om deze isolatiemat te vermarkten. 

» DUURZAME ISOLATIE  

Isoltechnics specialiseert zich in de isolatie van 
leidingen en luchtkanalen van voornamelijk publieke 
gebouwen zoals ocmw’s en ziekenhuizen. Zaakvoer-
der Yves Desmet: “We isoleren meer én beter. Zo 
isoleren we nu ook kranen, want ook die verliezen 
energie. Het is prima dat er qua isolatiewaarden 
meer richtlijnen komen. Maar het zou ook interes-
sant zijn mocht er tegelijkertijd ingezet worden op 
duurzaamheid. De materialen die nu gebruikt wor-
den zijn dat nog niet. Bij afbraak worden ze momen-
teel gewoon gedumpt.”   

» EEN WOLLIGE OPLOSSING 

Yves: “Nochtans zie je in de bouw zaken bewegen. Bij 
spouwmuurisolatie bijvoorbeeld worden al duur-
zame materialen als schapenwol of papiervlokken 
gebruikt. Maar voor leidingisolatie zijn we zo ver nog 
niet: om goed te isoleren moet het materiaal wollig 
- zeg maar fluffy - zijn, maar als het wollig is valt 
het van je buis. En maak je het materiaal consisten-
ter – zoals men bij onderzoeksinstelling Centexbel 
onderzocht - dan verlies je aan isolatiewaarde.”  

D&D Isoltechnics zoekt daarom manieren om wol-
lige materialen in een mat te gebruiken. Het vroeg 
daar een patent voor aan en diende bij VLAIO een 
aanvraag voor een kmo-groeisubsidie ‘duurzaam 
en circulair ondernemen’ in. VLAIO keurde goed en 
zo kon Yves duurzaamheidsadviesbureau Studio D 
engageren om deze innovatie te helpen vermarkten. 

Charlotte Vandierendonck, co-founder Studio D: “Het 
uitschrijven en indienen van een VLAIO-dossier was 

een leerrijke ervaring op zich. To-the-point en niet te 
administratief. Het helpt organisaties nadenken over 
hun project en geeft hen een realistische visie op 
hoe je ze het traject kunnen doorlopen. Nu volgen 
we dat plan systematisch op en de communicatie 
met VLAIO loopt prima.” 

» ECOLOGISCHE IMPACT  

Yves: “Wij werken in onderaanneming. Dat betekent 
dat we op basis van een lastenboek een offerte op-
maken. En in onze concurrentiële markt krijgt meest-
al de laagst biedende het order toebedeeld. Ingeni-
eursbureaus definiëren in die klassieke lastenboeken 
wel isolatiewaarden, brandweerstand en technische 
specificaties, maar over ecologische impact lees je 
niets. Een circulair isolatieproduct op de klassieke 
manier in de markt zetten is dus gedoemd om te 
mislukken: er is geen vraag naar dus waarom zou 
een aannemer er meer voor betalen?” 

Charlotte vult aan: “Dat vraagt dus een meer directe 
aanpak. We moeten het product rechtstreeks kunnen 
aanbieden aan wie het interessant vindt. We bren-
gen nu het hele systeem in kaart en bekijken per 
stakeholder – studiebureaus, architecten, bouwheren 
– hoe we ze best kunnen overtuigen. Door met hen 
in dialoog te gaan, ontstaan ook nieuwe ideeën en 
pistes.” 

» LOKALE PRODUCTIE

Isoltechnics wil een volledig duurzaam producten-
gamma maken. Yves: “In onze markt is er weinig 
differentiatie. Je maakt enkel het verschil op prijs, 
flexibiliteit en kwaliteit. Op productniveau niet. Daar 
willen we verandering in brengen.”    

“En naast een materiaalwijziging, kunnen we nog 
een ander ecologisch verschil realiseren: met lokale 
productie. Nu komt alles via transport naar bouw-
plaatsen. Daarbij verplaats je heel veel lucht, want 
het gaat om holle cilinders. VITO maakte een levens-
cyclusanalyse (LCA) en concludeerde dat de grootste 
ecologische kost in het huidige proces naast de 
energieverslindende productie het transport is. Hoe 
ingrijpend zou het niet zijn om met een bestelwa-
gen met basisstoffen naar een werf te rijden en ter 
plaatse een one-size-fits-all product te maken?” 

» BESTAANDE ISOLATIE UPGRADEN 

Yves: “Wat ook vreemd is: eenmaal geïsoleerd, kijkt 
niemand er nog naar. Isolatie werd 20-30 jaar gele-
den aangebracht met toen geldende normen. Niet al 
te dik geïsoleerd dus. Met de huidige energieprijzen 
loont het meer dan de moeite om te bekijken of je je 
bestaande isolatie niet kan upgraden. We doen dat 
al voor daken, voor spouwmuren. Waarom niet voor 
leidingen?”  

Charlotte: “Wij bekijken nu hoe we dat idee in een 
commercieel model kunnen gieten en klanten te ont-
zorgen met bijvoorbeeld een isolatieabonnement.”

Leidingen zonder energieverlies

dankzij de circulaire isolatiemat

van Isoltechnics

Yves Desmet - © D&D Isoltechnics

» OOK EEN DUURZAAM OF 
CIRCULAIR BUSINESSIDEE?

Spring je net als D&D Isoltechnics 
bewust om met grondstoffen, en heb je 
een groeitraject voor ogen dat inzet op 
circulair ondernemen? Dan kan je een 
dossier indienen voor de kmo-groei-
subsidie. Goed om weten: binnen het 
thema ‘duurzaam en circulair onderne-
men’ kunnen eveneens groeitrajecten 
gesteund worden die betrekking hebben 
op energietransitie, klimaattransitie, 
milieu of biodiversiteit.

Alle info vind je via 
vlaio.be/kmo-groeisubsidie

Saartje en Charlotte - © Studio D

Vlaanderen
is ondernemen

221018-De Standaard-Innovatie-Isoltechnics-255x380.indd   1 18/10/2022   12:18
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Intellectuele eigendom 
beschermt innovaties én verhoogt 
waarde van je bedrijf

Ondernemers die aan innovatie doen hebben 
er alle belang bij om hun ideeën zo goed en 
zo snel mogelijk te beschermen. “Zo kan 
niemand er mee aan de haal gaan én verhogen 
ze de waarde van hun bedrijf”, vertelt Hugues 
Derème, Deputy Director General bij BOIP.

Tekst: Joris Hendrickx

Wat is het belang van intellectuele 
eigendom?
“Intellectuele eigendom (IE) is een toolbox 
waaruit ondernemers kunnen putten om hun 
innovaties te beschermen en verder te ontwik-
kelen. Een recente studie van de KU Leuven in 
opdracht van FOD Economie en BOIP beves-
tigt dat dit een he oomeffect heeft, bedrijven 
kunnen er immers sneller door groeien. Een 
andere studie toont aan dat maar liefst 93% 
van de Europese kmo’s die gebruikmaken van 
IE een positief effect zien op hun economische 
prestaties. Je toont hiermee dat je de nodige 
maatregelen hebt genomen om innovatieve 
processen, producten en diensten te bescher-
men. Zo kan je investeerders geruststellen en 
maak je je product of dienst onderscheidend 
naar consumenten en concurrenten toe.”

Wanneer is het interessant om een 
merk of product te beschermen?
“Innovatie gebeurt vaak door technische 
uitvindingen - deze kan je beschermen met 
een octrooi - maar innovatie gebeurt ook 
vaak met niet-technische producten of met 
diensten. In alle gevallen is een merkbe-
scherming raadzaam zodra je een product 
of dienst op de markt brengt. Het registreren 
van een merk is helemaal niet ingewikkeld of 
duur: in de BeNeLux kost het maar 244 euro 
en blijft het tien jaar geldig. Het is bovendien 
niet alleen voor grote bedrijven: de meerder-
heid van de klanten bij BOIP zijn kmo’s. Een 
goede bescherming is key, en die heb je niet 
wanneer je alleen je handelsnaam registreert 
bij de Kruispuntbank van Ondernemingen of 
wanneer je een domeinnaam reserveert.”

Welke mogelijkheden zijn er nog 
voor ondernemers om hun creaties 
te beschermen?

“Tijdens het innovatieproces zitten onder-
nemers soms een tijdlang in een stadium 
waarin ze nog geen bescherming kunnen 
krijgen. Of het kan ook zijn dat de innovatie in 
stappen verloopt die geheim moeten blijven. 

Je toont met 
intellectuele 
eigendom dat 
je de nodige 
maatregelen 
hebt genomen 
om innovatieve 
processen, 
producten en 
diensten te 
beschermen.

Meer weten?

boip.int/nl

Hugues Derème

DEPUTY DIRECTOR GENERAL 
BOIP

■ Maar liefst 93% van de Europese kmo’s die gebruikmaken 
van intellectuele eigendom zien een positief effect op hun 
economische prestaties.
■ Het registreren van een merk is helemaal niet ingewikkeld of duur: 
in de BeNeLux kost het maar 244 euro en het blijft tien jaar geldig.

Wist je dat?

Innovatie opent de deur naar de toekomst. 
Daarom helpt Greenpoint bedrijven en 
overheden met het detecteren van hun 
innovatiepotentieel en het opzetten van een 
innovatietraject. Een strategische onderbouw 
via steunmaatregelen en stakeholderma-
nagement is daarbij de sleutel tot succes.

Tekst: Katrien Bonne

Bedrijven en overheden bezitten veel kennis 
over de eigen sector, maar kijken te weinig 
over het muurtje heen. Die tunnelvisie 
buigt Greenpoint om naar een brede kijk op 
duurzame groei en innovatie. Om elke klant 
daarbij maximaal te ondersteunen in zijn 
specifieke traject, dokterde Greenpoint een 
efficiënte methodologie uit. 

Van scan naar roadmap
Luisteren naar bedrijfsleiders en beleidsma-
kers is de eerste stap. Welk resultaat wordt 
beoogd? “Via een scan brengen we het 
innovatiepotentieel in kaart”, vertelt Katja 
Craeghs, de drijvende kracht achter Green-
point.be. “De opportuniteiten op korte, 
middellange en lange termijn toetsen we 
af aan het beschikbare budget en het men-
selijke potentieel binnen de organisatie. 

Een afspraak met de toekomst? 
Laat uw innovatietraject uittekenen!

Wil je een afspraak met 

de toekomst? 

Neem dan snel contact op.

greenpoint.be

Katja Craeghs

INNOVATIE-EXPERT EN 
OPRICHTER GREENPOINT

De outcome van deze innovatiescan is een 
roadmap met alle stappen én contacten om 
tot het beoogde resultaat te komen.

Elk traject is uniek
Greenpoint helpt innovatietrajecten strate-
gisch te onderbouwen door draagvlak te cre-
eren bij de juiste stakeholders. “Onze erva-
ring maakt hier écht het verschil”, klinkt het. 
“Door linken te leggen over sectoren heen 
kunnen we grote sprongen maken. Kennis 
die we opbouwen in het ene project kan zor-
gen voor een vliegende start bij het andere. 
Voor alle duidelijkheid: dat impliceert geen 
copy-paste, want elk traject is uniek. Onze 
jarenlange ervaring heeft een sterk netwerk 
van innovatie-experten opgeleverd over 
alle sectoren heen, en dat delen we graag 
met mensen die een duurzame innovatie 
groei ambiëren. Eenmaal het hele traject 
helder is, kan Greenpoint via procesbege-
leiding het innovatieve idee ook effectief 
implementeren. Daartoe voorzien we één 
aanspreekpunt gedurende het hele proces.” 

Bruggenbouwer
Greenpoint richt zich zowel naar kmo’s, 
grote spelers en overheden. Craeghs werpt 
zich daarbij op als een echte bruggenbouwer. 

“Zo werkten we een innovatietraject uit 
voor de provincie Antwerpen en de provin-
cie Limburg, waarbij we intussen al meer 
dan tachtig bedrijven uit de traditionele 
sectoren aan creatieve bedrijven gekoppeld 
hebben. Dit om samen nieuwe diensten of 
projecten uit te tekenen. Onze expertise 
delen we ook graag in panelgesprekken 
zoals bij de Bank van Breda of de Thomas 
More Hogeschool.” ■

Via een scan 
wordt het 
innovatiepotentieel 
in kaart gebracht. 
De outcome is 
een roadmap met 
alle stappen én 
contacten om tot 
het beoogde 
resultaat te komen. 

Het is echter ook dan al cruciaal voor onder-
nemers om te kunnen bewijzen dat ze eige-
naar zijn van bepaalde ideeën of innovaties. 
Daarom hebben we het i-DEPOT ontwikkeld: 
een online dienst waarmee je de uitwerking 
van je idee (tekst, foto, dataset, tekening) 
versleuteld kan vastleggen op een bepaalde 
datum. Dat geeft je de mogelijkheid om aan te 
tonen dat jouw idee op een bepaald moment 
al bestond, zodat niemand ermee aan de haal 
kan gaan. Het is heel simpel in gebruik en 
kost slechts 37 euro. In ruil krijg je van ons een 
wettelijk bewijsmiddel met een datumstem-
pel en de waarborg dat de content volledig 
veilig is. In combinatie met de non-disclosure 
agreement (NDA) die we gratis aanbieden en 
die je kunt koppelen aan jouw i-DEPOT, kan 
je dan in alle veiligheid in gesprek gaan met 
partners en investeerders.” ■
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Hoe is KU Leuven Research & 
Development ooit ontstaan?
Debackere: “Begin de jaren 70 organiseerde 
toenmalig minister André Vlerick een mis-
sie naar de VS om daar de ontwikkelingen 
rond de universiteiten van Boston en Stan-
ford te bekijken. Vanuit KU Leuven nam 
onder andere Jos Bouckaert hieraan deel. Na 
deze missie besliste de Belgische regering 
om universiteiten de mogelijkheid te bie-
den om wetenschapsparken op te richten. 
Tegelijk groeide het idee om ondersteuning 
te bieden bij de valorisatie van het onder-
zoek binnen de ingenieurswetenschappen. 
Zo ontstond in 1972 Leuven Research & 
Development, met Jos Bouckaert als eerste 
algemeen directeur. Al snel verzamelde zich 
hieronder een groep  van professoren die bij 
hun onderzoek rekening hielden en samen-
werkten met de industrie, en breidden we 
onze activiteiten ook uit naar bijvoorbeeld 
de biomedische wetenschappen.”

Van Dun: “Dat was op zich zeer atypisch en 
dus helemaal niet evident in een tijd waarin 
‘wetenschap’ niet mocht worden gecontami-
neerd door contacten met andere actoren. Leu-
ven Research & Development was zelfs wereld-
wijd één van de eerste tech transfer offices.”

Op welke manieren doen jullie dat zoal?
Van Dun: “Het grootste deel van onze acti-
viteiten bestaat uit het ondersteunen van 
allerlei samenwerkingen tussen onderzoe-
kers en derden (bedrijven, ziekenhuizen, 
woonzorgcentra, ngo’s, overheden,…). Het 
soort van interacties is enorm divers: van 
kleine adviesopdrachten tot overeenkom-
sten die intussen al tientallen jaren lopen. 
Soms zijn enkel Leuvense onderzoekers 
betrokken, maar er kunnen ook meerdere 
onderzoekspartners zijn die ieder een deel 
van het werk op zich nemen. Ieder jaar slui-
ten we zo enkele duizenden nieuwe over-
eenkomsten. Een tweede activiteit is het 
oprichten van spin-offs. We begeleiden en 
coachen de initiatiefnemers, zoeken samen 
naar kapitaal, bieden ondersteuning bij 
het uitwerken van een businessplan, enz. 
Ten derde helpen we onderzoekers om hun 
onderzoeksresultaten te beschermen via 
intellectueel eigendom. Dat is in sommige 
domeinen zelfs een vereiste om investeer-
ders aan te kunnen trekken. Tot slot ont-
wikkelen we wetenschapsparken in de regio 
rond Leuven en stimuleren we via ‘KU Leu-
ven Kick’ student-ondernemerschap met 
allerlei ondernemingsplanwedstrijden, coa-
chingsessies, begeleidingsoefeningen, enz.”

Al 50 jaar de brug 
tussen wetenschap 

en maatschappij
Als één van de eerste tech transfer offices ter wereld legt KU Leuven 

Research & Development sinds 1972 de brug tussen wetenschap en 
toepassingen in de maatschappij. Hierdoor heeft het intussen al 

vijftig jaar een enorme impact op onze samenleving. Dubbelinterview 
met Paul Van Dun (algemeen directeur) en Koenraad Debackere 

(gedelegeerd bestuurder) van KU Leuven Research & Development.

Mijlpaal voor LRD Leuven

Paul Van Dun

ALGEMEEN DIRECTEUR 
KU LEUVEN 
RESEARCH & DEVELOPMENT

Koenraad Debackere

GEDELEGEERD BESTUURDER 
KU LEUVEN 
RESEARCH & DEVELOPMENT

Tekst: Joris Hendrickx

Dankzij de zeer goede 
interactie tussen onze 

universiteit en de 
stad Leuven hebben 

we een sterk verweven 
regionaal ecosysteem 

kunnen uitbouwen.
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Welke innovaties hebben dankzij 
jullie werking zoal de weg gevonden 
naar de maatschappij?

Van Dun: “Deze bestrijken een zeer breed 
portfolio. KU Leuven staat zeer sterk op het 
vlak van gezondheidsinnovaties. Zo werd het 
wereldwijd meest gebruikte hiv-middel hier 
ontwikkeld, zijn diverse kankermedicijnen 
en middelen tegen koortsblaasjes a�omstig 
uit Leuven en werden de afgelopen jaren 
ook enkele middelen tegen epilepsie goed-
gekeurd. Op vlak van nieuwe materialen 
doen we het eveneens goed. Zo ontwikkelde 
REIN4CED een nieuw materiaal met de licht-
heid van composiet en de sterkte van staal en 
werd hier het materiaal uitgevonden voor de 
destijds revolutionaire Cosmolite koffers van 
Samsonite. In het domein van ICT werken 
meer dan twee miljard smartphones, pc’s en 
online banking apps met Leuvense encryp-
tiesoftware. In de veterinaire sector gebruikt 
men onze antivirale middelen en ook heel 
wat voedingsmiddelen zoals appels en rijst 
werden ontwikkeld of verbeterd dankzij 
onderzoek aan onze universiteit.”

resultaat van die interactie. Tot slot zetten 
we ook graag onze schouders onder de duur-
zaamheidsambities van de stad Leuven.”

Hoe zien jullie de toekomst?
Debackere: “We zetten vandaag sterk in 
op de creatie van platformen en specifieke 
infrastructuren waar de samenwerking met 
(consortia van) bedrijven en academische 
onderzoeksgroepen (ook uit andere Euro-
pese universiteiten) een nieuwe boost krijgt. 
CD3 (Centre for Drug Design and Discovery) 
en TRANSfarm zijn daar alvast goede voor-
beelden van. Ook de komende vijf à tien 
jaar zullen we die platformwerking verder 
uitbouwen om de brug te maken van weten-
schap naar economisch-maatschappelijke 
toepassingen.” ■
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Onze meer dan 
150 spin-offs 
stellen vandaag 
rechtstreeks 
zo’n 7.000 
medewerkers 
tewerk.

Ook de 
komende jaren 
zullen we onze 
platformwerking 
verbeteren 
om de brug te 
maken van 
wetenschap 
naar 
economisch- 
maatschap-
pelijke 
toepassingen.

Meer weten?

lrd.kuleuven.be

Welke impact hebben jullie op 
de Leuvense regio?
Debackere: “Dankzij de zeer goede inter-
actie tussen onze universiteit en de stad 
Leuven hebben we een sterk verweven 
regionaal ecosysteem kunnen uitbouwen. 
De bio-incubatoren en de vele spin-offs zijn 
daar alvast een goed voorbeeld van, maar 
er is ook de aanwezigheid van strategische 
onderzoekscentra zoals imec, Flanders 
Make en VIB Discovery Sciences. Daar-
naast worden met onze medewerking volop 
nieuwe wetenschapsparken (onder meer 
Haasrode, Arenberg en Leuven Noord) ont-
wikkeld waar startende bedrijven de ruimte 
vinden om hun activiteiten te ontwikke-
len en te laten groeien. Dat levert heel wat 
tewerkstelling op: onze meer dan honderd-
vijftig spin-offs stellen vandaag rechtstreeks 
zo’n zevenduizend medewerkers tewerk. 
Daarnaast fungeert ons ecosysteem als een 
aantrekkingspool voor investeerders die 
de groei van deze bedrijven kunnen finan-
cieren. Ook de verkiezing van Leuven tot 
Innovatiehoofstad van Europa in 2020 is het 
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Wat betekent i-Learn voor de digitale 
transformatie van ons onderwijs?
“i-Learn is een digitaal portaal voor geperso-
naliseerd leren binnen het basis- en secun-
dair onderwijs in Vlaanderen. Het doel is 
om de digitale transformatie van ons onder-
wijs te versterken. Dat gaat veel verder dan 
digitalisering, waarbij een fysieke compo-
nent gewoon vervangen wordt door zijn 
digitale equivalent - denk bijvoorbeeld aan 
het maken van een digitale versie van een 
invulboek of het geven van eenzelfde les via 
Teams alsof ze in een klaslokaal zou gebeu-
ren. In coronatijden grepen we vooral naar 
dergelijke vormen van digitalisering terug. 
i-Learn daarentegen gaat verder en zet radi-
caal in op de digitale transformatie van het 
onderwijs. Dat gaat niet over substitutie, 
maar over ombouw en vernieuwing. Daarbij 
laat technologie ons toe om zaken te realise-
ren die voordien niet mogelijk waren. Het 
zet ons bovendien aan om didactisch bezig 
zijn voor een stuk te herdenken. Zo krijgt 
iedere leerling via het online i-Learn My 
Way portaal gepersonaliseerde en adaptieve 
leermogelijkheden op maat aangeboden. 
We evolueren hiermee van ‘one-size-fi ts-all’ 
naar ‘leren op maat’.”

Betekent dat dan het einde van de 
leerkrachten die klassikaal lesgeven?
“Uiteraard blijft de leerkracht de dans lei-
den. Hij of zij zet de omgeving klaar, maakt 
een selectie van best passende compo-
nenten in het portaal en maakt deze dan 
beschikbaar voor de leerling. Iedere leer-
ling kan zo op eigen tempo en op maat van 
zijn of haar niveau leerinhoud oefenen. 
Achteraf kan de leerkracht ook controleren 
welke oefeningen zijn gemaakt en hoe dat 
is verlopen. Bovendien gebeurt het steeds 
blended: i-Learn is een digitaal complement 
dat geïntegreerd wordt in het contactonder-
wijs. Het is dus evenmin het einde van het 
contactonderwijs. Iedereen krijgt via dat 
contactonderwijs nog steeds dezelfde basis 
mee, aangevuld met een gepersonaliseerde 
digitale component.”

i-Learn zorgt voor versnelde digitale 
transformatie van ons onderwijs
Als portaal voor gepersonaliseerd leren draagt i-Learn sterk bij tot de versnelde digitale transformatie van het 
Vlaamse onderwijs. “Hierdoor zetten we Vlaanderen mee op de internationale kaart binnen de EdTechsector”, 
zegt Piet Desmet (KU Leuven & imec), coördinator van het i-Learn consortium.  Tekst: Joris Hendrickx

Technologie 
laat ons toe 
om zaken te 
realiseren die 
voordien niet 
mogelijk waren. 
Iedere leerling 
kan nu op eigen 
tempo en op 
maat van zijn 
of haar niveau 
leerinhoud 
oefenen.

Wat maakt i-Learn My Way zo bijzonder?
“Het i-Learn My Way portaal is een geïn-
tegreerd portaal voor gepersonaliseerd 
leren in het basis- en secundair onderwijs 
in Vlaanderen. i-Learn My Way bestaat uit 
leersporen - didactische trajecten - die lin-
ken met meer dan vijftig verschillende com-
merciële en niet-commerciële applicaties. 
Dat zijn leeromgevingen die zich ieder toe-
spitsen op een bepaald vak of leerdomein. 
Samen zijn zij goed voor tienduizenden leer-
activiteiten die op een gepersonaliseerde 
manier worden ontsloten voor leerlingen.”

Wat houdt de i-Learn Academy 
precies in?
“Om de digitale transformatie mogelijk te 
maken, is het minstens even belangrijk om 
leerkrachten op te leiden en te trainen om 
hiermee om te gaan. Het is via hen dat de 
transformatie gebeurt. Daarom bieden we 
met de i-Learn Academy heel wat online trai-
ningen aan én gaan we ook ter plaatse in scho-
len om leerkrachten individueel en in groep 
te tonen hoe dit voor hen een meerwaarde 
kan zijn. De meest gemotiveerde leerkrachten 
brengen we samen in Teacher Design Teams 
die via cocreatie leersporen mogen uitwerken 
met nieuwe combinaties van leeractiviteiten 
over verschillende tools heen. Die kunnen 
dan indien gewenst worden gedeeld met 

collega’s of zelfs met het volledige onderwijs-
veld. Via dit uitgebreide aanbod aan oplei-
dingsmogelijkheden geven we een boost aan 
het gebruik van i-Learn én aan het intelligent 
gebruik van digitale tools in het onderwijs.”

Wat is het strategische belang 
van i-Learn?
“Vooreerst verbindt i-Learn alle actoren in 
de onderwijswereld: overheid, onderwijs-
verstrekkers, scholen (directie, leerkrach-
ten en leerlingen) en de commerciële en 
niet-commerciële EdTechspelers. Voorts 
hebben we door i-Learn heen generische 
bouwstenen gemaakt die ook buiten het 
platform bruikbaar zijn. Ik denk bijvoor-
beeld aan een geavanceerde single-sign-on 
met één toegangspoort tot alle applicaties. 
Daarnaast hebben we een digitaal systeem 
ontwikkeld om onze leerobjecten te koppe-
len met de eindtermen. In de toekomst kan 
dat desgewenst zo ook aan de leerplannen 
worden gelinkt. Verder genereert i-Learn 
veel data en is het dus een ideaal testbed 
voor het op een relevante manier gebruiken 
van artifi ciële intelligentie in het Vlaamse 
onderwijs. Tot slot maken we deel uit van 
Edtech Station om de interactie tussen 
diverse EdTechspelers in Vlaanderen te sti-
muleren en ons internationaal als leidend in 
deze sector te positioneren.” ■
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Meer weten?

i-Learn.be

Piet Desmet

(KU LEUVEN & IMEC), 
COÖRDINATOR I-LEARN 
CONSORTIUM

i-Learn is 
een digitaal 
portaal voor 
gepersonaliseerd 
leren binnen 
het basis- en 
secundair 
onderwijs in 
Vlaanderen.

Om de digitale transformatie 
mogelijk te maken, is het 
minstens even belangrijk 
om leerkrachten op te 
leiden en te trainen 
om hiermee om te gaan. 
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Vanuit welke visie is EdTech Station 
opgericht?
“De Vlaamse EdTechsector is erg divers én 
rijp voor groei. Er gebeurt hier niet enkel 
heel wat wetenschappelijk en praktijkge-
richt onderzoek, we beschikken ook over 
tal van groeibedrijven binnen dit domein.
Tot nu gebeurde dat helaas in verspreide 
slagorde. Het heeft nochtans weinig zin om 
telkens opnieuw het warm water heruit te 
vinden. Hangar K (de Kortrijkse incubator 
voor jong ondernemerschap) en itec (de 
onderzoeksgroep van imec en KU Leuven 
in Kortrijk met focus op Smart Education 
en Smart Health) beslisten daarom om 
met de steun van de Vlaamse regering alle 
EdTechinitiatieven in Vlaanderen samen 
te brengen in één overkoepelende struc-
tuur. Vanuit die visie werd op 4 mei 2022 
EdTech Station gelanceerd. Ondertussen 
zijn reeds een tachtigtal Vlaamse bedrijven 
lid, waaronder Signpost Group, Squidll, 
Rhinox, Televic en Xylos (NeoLearning).”

Wat doen jullie zoal concreet?
“EdTech Station is als het ware de spin in 
het web tussen verschillende EdTechinitia-
tieven in Vlaanderen, maar legt ook de brug 
tussen de academische wereld, bedrijven 
en overheid. Onze doelen werden geëxpli-

citeerd in meerdere concrete KPI’s, maar de 
belangrijkste zijn naar mijn mening onge-
twijfeld het succesvoller maken van onze 
Vlaamse EdTechbedrijven en ervoor zorgen 
dat zij sneller kunnen groeien. Dat willen we 
bereiken door onder meer een ecosysteem 
op te zetten, kennisdeling te faciliteren, in 
te zetten op netwerking, best practices in de 
kijker te zetten, kapitaal en investeringen aan 
te trekken en aan matchmaking te doen. We 
beschikken hiervoor over een team van vijf 
vaste mensen die opereren vanuit Hangar K.”

Welke rol speelt Vlaanderen 
op internationaal vlak binnen 
het domein van EdTech?

“Educatieve technologie is een zeer breed 
begrip. Dat gaat in eerste instantie over de 
technologie die wordt gebruikt in het onder-
wijs. Op dat vlak doet Vlaanderen het alvast 
erg goed. Maar ook e-learning, VR en andere 
technologieën waarmee bedrijven hun mede-
werkers kunnen opleiden, vallen hieronder. 
Vlaanderen behoort in deze domeinen tot de 
wereldtop. We exporteren onze EdTechinno-
vaties wereldwijd: men komt vanuit andere 
Europese landen echt bij ons kijken hoe wij 
het doen. Samen met Nederland en Finland 
nemen wij immers het voortouw in Europa 
wanneer het gaat over EdTech.”

“De Vlaamse EdTechsector 
is erg divers én rijp voor groei”
EdTech, de sector die zich specialiseert in educatieve technologie, is één van 
de snelst groeiende sectoren ter wereld. Ook in Vlaanderen zijn er enorm 
veel initiatieven. “EdTech Station tracht deze te bundelen, kruisbestuiving te 
stimuleren én hun groei te boosten”, zegt Arne Vandendriessche, voorzitter van 
EdTech Station en Hangar K en CEO van Signpost Group.  Tekst: Joris Hendrickx

We vormen 
als het ware 
de spin in het 
web tussen 
verschillende 
EdTech-
initiatieven 
in Vlaanderen, 
maar leggen 
ook de brug 
tussen de 
academische 
wereld, 
bedrijven en 
overheid.

Welke troeven kan Vlaanderen 
uitspelen?
“Een uitzonderlijke troef voor het Vlaamse 
ecosysteem is dat men hier vaak vanuit 
een wetenschappelijke en pedagogisch 
verantwoorde hoek innoveert. Tal van aca-
demische onderzoekers zorgen ervoor dat 
onze innovaties kunnen gebeuren vanuit 
een correcte en stevige wetenschappelijke 
onderbouw. Wetenschap en Edtechinnova-
ties gaan hier dus hand in hand, en dat zie je 
ook in onze stuurgroep, die bestaat uit zowel 
topacademici als topmanagers. We beschik-
ken met het Smart Education programma 
van itec overigens over een wereldbekend 
onderzoekscentrum dat zich hierop richt.” 

“De wisselwerking tussen wetenschap 
en bedrijfswereld is voor beide partijen 
voordelig. Het zorgt er enerzijds voor dat 
innovaties een echte meerwaarde heb-
ben, maar zorgt er anderzijds ook voor dat 
onderzoekers binnen EdTech Station de 
juiste bedrijven kunnen vinden om hun 
bevindingen en innovaties in de praktijk 
te testen. Onderzoekers hebben bovendien 
kapitaal nodig voor hun onderzoek, ter-
wijl bedrijven de juiste inzichten moeten 
hebben om te kunnen innoveren. EdTech 
Station speelt een sleutelrol in het samen-
brengen van beide belangen.”

Wat zijn jullie huidige prioriteiten?
“Hoewel we nog maar net opgestart zijn, 
tellen we toch al zo’n tachtig leden. Dat 
zijn grote bedrijven zoals Microsoft, HP 
en Intel, maar vooral ook veel innova-
tieve start-ups en scale-ups zoals eerder 
beschreven. De nood aan een initiatief 
zoals EdTech Station was dan ook enorm. 
Intussen hebben we via diverse events al 
heel wat onderzoekers en bedrijven met 
elkaar in contact gebracht, maar we zet-
ten momenteel ook sterk in op internati-
onalisering. We zijn lid van de European 
EdTech Alliance en tonen onze exportpro-
ducten op events in heel Europa. Op die 
manier ontzorgen we onze leden voor een 
stuk in hun internationale doorbraak.”

“Momenteel krijgen we gedurende drie 
jaar financiering van de Vlaamse overheid. 
Het echte plan is echter om EdTech Station te 
verzelfstandigen en ons dé Belgische referen-
tie te maken op vlak van EdTech. We willen 
zo op lange termijn bijdragen aan een snel-
lere groei van de sector in België en bedrijven 
ondersteunen in hun volgende stappen.” ■
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Meer weten?

edtechstation.be

Arne 
Vandendriessche

VOORZITTER EDTECH STATION 
EN HANGAR K, 
CEO SIGNPOST GROUP

Educatieve technologie is een zeer breed begrip. Het gaat in eerste instantie over de technologie die wordt gebruikt in het onderwijs, 
maar ook e-learning, VR en andere technologieën waarmee bedrijven hun medewerkers kunnen opleiden, vallen hieronder.

EdTech Station werd op 4 mei 
2022 gelanceerd en telt intussen 

ongeveer tachtig leden, waaronder 
Squidll, Rhinox, Televic en Xylos 

(NeoLearning). Lees hun verhaal op 
pagina 5, 12 en 13 in deze editie.

INSPIRATIE
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Digital learning 
platform maakt leren 

toegankelijker
Door de dreigende inflatie hebben bedrijven 
vandaag slechts zeer beperkte budgetten 
voor leren en ontwikkeling (L&D). Toch 
beseffen velen onder hen hoe belangrijk het 
is om medewerkers leermogelijkheden te 
blijven bieden. Daarom ontwikkelde Xylos 
OASE, een gebruiks- én budgetvriendelijk 
digital learning platform. Nhu Truong, Head of 
Digital Learning Products, legt uit.

Tekst: Joris Hendrickx

Welke content types vindt men 
zoal terug op OASE?
“In ruil voor een klein maandelijks bedrag per 
gebruiker krijgen je medewerkers toegang tot 
een zeer breed platform waar ze aan de hand 
van video’s, webinars, voorgestelde leerpa-
den of tips & tricks leren om hun Microsoft 
365-toepassingen maximaal te gebruiken. 
Hierdoor is opzoeken op verschillende loca-
ties zoals Youtube, webinars, Microsoft docs, 
forums,... verleden tijd. Alles is gecentrali-
seerd in één platform. Bedrijven krijgen ook 

de mogelijkheid om eigen bedrijfsspecifieke 
content op het platform te plaatsen voor hun 
eigen medewerkers. Indien je toch meer op 
zoek bent naar een op maat gemaakte e-learn-
ing, kunnen onze collega’s van Neo Learn-
ing dat samen met jou van A-Z uitwerken. 

We hebben ook al heel wat algemene e-learn-
ings ter beschikking rond populaire onder-
werpen zoals GDPR, digitaal welzijn en 
cybersecurity die je ‘off the shelf’ kan kopen.”

Wat maakt het platform zo 
gebruiksvriendelijk?
“OASE is erg intuïtief en in gebruik vergelijk-
baar met Netflix. Je geeft je voorkeuren in en 
krijgt vervolgens automatisch suggesties van 
mogelijk interessante video’s en topics. Daar-
naast doen we door middel van artificiële intel-
ligentie ook voorstellen op basis van je gedrag 
op het platform. Ons doel is om die suggesties 
nog meer proactief te maken aan de hand van 
wat iemand op dat moment doet in bijvoor-
beeld PowerPoint. Zo helpen we om mede-
werkers nog meer te ontzorgen. In dat kader 
zijn we alvast volop data aan het verzamelen. 
Bovendien zit OASE geïntegreerd in leeromge-
vingen zoals Teams en in je Office 365-applica-
ties zoals Word, PowerPoint, Outlook en Excel, 
waardoor je daar zelfs niet moet uitgaan om 
toegang te krijgen tot het platform.”

Veel bedrijven kampen met een gebrek 
aan motivatie bij werknemers om 
zelfstandig te leren. Hoe bieden jullie 
daar een antwoord op?

“Xylos heeft een uitgebreid multidisciplinair 
team met enorm veel ervaring in marketing, 
customer succes en user experience dat voor 
ieder bedrijf een doelgerichte leercampagne 
kan uittekenen. Daarnaast passen we de 
leertrajecten aan op basis van de doelstellin-
gen en prioriteiten van je bedrijf of afdeling. 
Tot slot bieden we ook een pool van digital 
coaches aan indien je een persoonlijkere 
aanpak verkiest of nodig hebt.” ■

Zelf ervaren wat OASE voor jouw bedrijf kan betekenen? Maak dan nu een gratis 
demo-account aan via https://oase-office.eu/gratis-demo-account  © FOTO: PRIVÉ

Waarvoor kunnen bedrijven virtual reality 
en augmented reality zoal gebruiken?
“Bij virtual reality (VR) begeef je je in een 
volledig virtuele wereld waar er iets kan 
worden gesimuleerd. Zo kunnen we een 
exacte kopie maken van je werkplek waar 
we vervolgens bepaalde simulaties opzetten 
rond veiligheid, assemblage, opstartproce-
dures van machines, trouble shooting, het 
bepalen van prioriteiten,… Dat laat toe om 
mensen heel snel en veilig op te leiden, maar 
het wordt ook steeds meer gebruikt bij sol-
licitaties. Zo maakten we voor Deceuninck 
scenario’s voor de opstart van hun extrusie-
machine, waarbij we zeer realistische pro-
bleemstellingen invoegden. Zo kunnen zij 
hun mensen leren om adequaat te reageren, 
op hun eigen tempo en in een veilige omge-
ving waar ze fouten mogen maken.”

“Augmented reality (AR) gaat daarentegen 
over begeleiding op de werkplek zelf. Daarbij 
kunnen we voor complexe taken aan de hand 
van animaties voorstellen wat je precies moet 

doen en waar. Zo helpen we vooral mensen 
die nog geen expert zijn in een bepaalde job 
om veiliger en efficiënter te werken.”

Wat maakt jullie zo uniek in deze markt?
“Wij specialiseren ons specifiek in het opzet-
ten van een exacte kopie van de bestaande 
werkplek. We scannen hiervoor de omge-
ving of tekenen ze volledig na. Ook de pro-
cedures van bepaalde machines nemen we 
volledig over. Toch hebben we speciaal voor 
onder meer SBM ook al eens een meer gene-
rieke opleiding opgezet rond stellingbouw, 
gebaseerd op hun curriculum.”

Welke inzichten levert dat op?
“In onze dashboard kunnen we alle activi-
teiten van medewerkers volgen en statis-
tieken opvragen. Zo zien we waar men de 
meeste fouten maakt. Blijkt dat een oefe-
ning te complex is, dan kunnen we die op 
basis daarvan onderverdelen in meerdere 
stappen. Merken we dat men vooral met 

één bepaalde stap problemen heeft, dan 
kunnen we ook die opsplitsen. We zien aan 
de hand van een recording bij elke oefening 
of stap ook waar men naar kijkt en wat men 
precies doet in VR. Ook hoe snel men een 
bepaalde taak doet is perfect zichtbaar. Aan 
de hand daarvan kunnen we voor iedere 
persoon apart de moeilijkheid verhogen 
of verlagen, of de begeleiding aanpassen. 
Samen met Itec, een imec-onderzoeksgroep 
aan de KU Leuven, stelden we meerdere 
parameters op om te bepalen of een trai-
ning moet worden aangepast. Zo kunnen 
we aan de hand van sensoren zelfs iemands 
stressniveau bepalen en vervolgens via 
gamingtechnologie de training in realtime 
makkelijker of moeilijker maken.” ■

Virtual reality 
laat toe om 
mensen heel 
snel en veilig 
op te leiden, 
maar wordt ook 
steeds meer 
gebruikt bij 
sollicitaties.

Met augmented 
reality kunnen 
we voor 
complexe taken 
aan de hand 
van animaties 
voorstellen wat 
je precies moet 
doen en waar.

Bert Waltniel

FOUNDER RHINOX

Meer weten?

rhinox.be

Virtueel trainen kan voortaan 
in een exacte kopie van je werkplek
Steeds meer bedrijven gebruiken virtual reality en augmented reality om hun medewerkers 
te trainen en begeleiden. “Voor een optimaal rendement kan dat zelfs volledig op maat van 
de werkplek”, zegt Bert Waltniel, founder van Rhinox.  Tekst: Joris Hendrickx

OASE is erg intuïtief en 
in gebruik vergelijkbaar 
met Netflix.

Nhu Truong

HEAD OF DIGITAL LEARNING PRODUCTS XYLOS
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Binnen welke markten is Televic actief?
“Televic is een technologiebedrijf dat gespe-
cialiseerd is in kritische communicatiesys-
temen. Concreet gaat het om applicaties 
en oplossingen waarin betrouwbaarheid 
cruciaal is. Zo leveren we conferentiesys-
temen aan de NATO en het Europese Par-
lement, onboard informatiesystemen voor 
passagiers aan de NMBS, Amtrak in de VS, 
de metro’s in Shanghai,… en verpleegstero-
proep- en alarmeringssystemen aan maar 
liefst negen op de tien Belgische ziekenhui-
zen. Het onderwijs, onze vierde nichemarkt, 
voorzien we van online assessment tools 
voor high-stakes examens. Denk aan het 
toegangsexamen voor (tand)artsen, waar 
het uiteraard een must is dat het hele proces 
correct verloopt. Met die reden in het ach-
terhoofd kozen de Vlaamse toetsen recent 
ook voor onze technologie.”

Jullie zetten al 25 jaar in op innovatie. 
Hoe blijven jullie zo innovatief? 
“Innoveren is altijd al een uitdaging geweest. 
Tegenwoordig leven we in een VUCA-wereld 
(volatile, uncertain, complex & ambiguous), 
waardoor innovatie meer wendbaarheid, 
creativiteit en risico’s vergt. Het gaat niet 
per se om quick wins, maar om het blijven 

nastreven van een langetermijnvisie. Het 
is dus cruciaal om de basis niet te vergeten: 
trouw blijven aan het DNA van je bedrijf.”

Waarom is innovatie belangrijk voor jullie?
“Innovatie is al jarenlang een absolute kern-
waarde in ons bedrijf. Binnen onze sector 
gaat het razendsnel en we willen absoluut een 
voorloper blijven. Omdat we ons bovendien 
richten op nichemarkten zijn we erg interna-
tionaal georiënteerd, waardoor de concurren-
tie nog groter is. Dat internationale karakter 
maakt nu juist dat innovatie cruciaal is voor 
onze competitiviteit. Om even te schetsen: 
70% van onze duizend medewerkers is buiten 
België gevestigd en meer dan een kwart van 
ons team bestaat uit R&D-engineers. Uiter-
aard draagt innoveren ook bij aan de verdere 
groei die we voor ogen hebben.”

Hoe faciliteren jullie innovatie 
binnen jullie bedrijf?
“Om innovatie optimaal te organiseren, 
kanaliseren en stimuleren, doen we een 
beroep op verschillende trajecten en syste-
men. Omdat we steeds wetenschappelijk 
onderbouwde oplossingen naar de markten 
willen brengen, werken we nauw samen met 
onderzoeksinstellingen en universiteiten. 
Een goede barometer daarvan is het aantal 
patenten dat we hebben. 25 jaar geleden 
hadden we er nog geen enkele, intussen 
zijn dat er al meer dan honderd. Bovendien 
houden we innovatie bewust spannend. In 
dat kader nodigen we inspirerende externe 
sprekers uit, maar geven we ook onze inge-
nieurs het woord zodat zij hun innovaties 
met het hele bedrijf kunnen delen. Dat 
levert inspiratie en tips op, over de verschil-
lende domeinen heen.”

Welk advies zou u geven aan bedrijven 
die meer willen focussen op innovatie?
“Innovatie komt niet vanzelf, het is een doel-
bewuste investering. Bedrijven moeten dus 
tijd maken om te innoveren en toegewijd 
blijven, ook in moeilijkere tijden. Een goed 
voorbeeld van een innovatietraject waar we 
momenteel mee bezig zijn, is onze Machine 

“We houden innovatie 
bewust spannend”
Bijna 25 jaar geleden kochten Lieven Danneels en Thomas Verstraeten - co-CEO’s 
van Televic - een slaperig bedrijf dat zich toen vooral focuste op de Belgische markt. 
Samen transformeerden ze Televic tot een internationale speler die zich specialiseert 
in vier nichemarkten. Maar hoe zijn ze erin geslaagd om het West-Vlaamse 
bedrijf als vaste waarde op de kaart te zetten?  Tekst: Joris Hendrickx

Learning Club. Jonge ingenieurs komen 
samen en krijgen de tijd om demo’s en proof 
of concepts rond AI en machine learning uit 
te werken. Geleidelijk aan sijpelen de resul-
taten daarvan door naar de roadmaps en zo 
creëren we een pusheffect vanuit de techno-
logie richting de business.” 

Wat heeft de Machine Learning Club 
al opgebracht? 
“Een mooie realisatie is de speech-to-text-ap-
plicatie. Deze technologie zet gesproken 
nichetaal onmiddellijk om in tekst. Denk 
aan een treinconducteur in het noorden 
van Engeland die met zijn typische accent 
de volgende haltes aankondigt. Moeilijke 
namen zoals ‘Habrough’ worden dankzij het 
systeem meteen gevisualiseerd. Wij bouwen 
vanuit de ecosysteemgedachte verder op de 
technologieën van Meta en Google, om deze 
vervolgens te verrijken met specifieke meta-
data zodat de aankondiging veel juister op de 
displays verschijnt als tekst.”

Welke innovaties kunnen we morgen 
nog verwachten van Televic?
“Er zijn veel ontwikkelingen binnen onze 
nichemarkten. In het onderwijs bijvoor-
beeld, zijn examenantwoorden dankzij 
het internet overal beschikbaar. Hierdoor 
moeten leraren telkens nieuwe vragen ver-
zinnen. In partnerschap met de universitei-
ten van Leuven en Gent ontwikkelden we 
daarom AIDA (AI-Driven e-Assessment), een 
tool om automatisch realistische foute ant-
woorden op meerkeuzevragen te genereren. 
Er zijn nog zo veel mogelijkheden om onze 
oplossingen verder te perfectioneren en te 
verrijken. Daarom blijven we investeren in 
mensen en in nieuwe markten. We zullen in 
ieder geval altijd trouw blijven aan ons DNA, 
waar innovatie en wendbaarheid het groot-
ste deel van uitmaken.” ■
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Het gaat niet per se om 
quick wins, maar om 
het blijven nastreven van 
een langetermijnvisie. 
Daarbij is het cruciaal 
om trouw te blijven aan 
het DNA van je bedrijf.

25 jaar geleden beschikten 
we over geen enkel patent. 
Vandaag hebben we er al 
meer dan honderd.

Innovatie komt niet 
vanzelf, het is een 
doelbewuste investering.

Thomas Verstraeten en Lieven Danneels

CO-CEO’S TELEVIC

Meer weten?

televic.com
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De kracht van technologie 
voor ons onderwijs én 

levenslang leren

Dankzij innovatieve software kan iedereen 
snel en eenvoudig kwalitatieve e-learnings 
opstellen. “Welk doel je er ook mee wil 
bereiken, onze tool helpt je om dat zo vlot 
mogelijk te doen”, aldus Cédric Herregodts, 
Chief Commercial Officer bij FLOWSPARKS.

Tekst: Joris Hendrickx

“Voor het bouwen van e-learnings heb je 
doorgaans meerdere vaardigheden nodig: 
technische, grafische en didactische skills 
gekoppeld aan inhoudelijke kennis over 
het onderwerp. Terwijl de meeste tools 
zich beperken tot technische en grafische 
ondersteuning, gaan wij met FLOWSPARKS 
een stap verder en ondersteunen we onze 
gebruikers ook op het didactische niveau. 
We hebben onze kennis over instructional 
design en hoe je een goede e-learning opstelt 
om een bepaald leerdoel te bereiken vervat 
in onze tool door middel van templates. 
Hierdoor maken we het zeer laagdrempe-
lig om snel goede en effectieve content te 
maken. Daarnaast denkt de software mee 
met jou over hoe je een doel (bewustwor-
ding, kennisdeling,…) het best kan bereiken. 
We reduceren het bouwen van een opleiding 
daarmee tot het invullen van een formulier, 
waarna de software automatisch een digi-
tale opleiding voor je genereert.”

Voor iedereen toegankelijk
“FLOWSPARKS stelt mensen die daar 
niet noodzakelijk de skills voor hebben 
in staat om vlot een effectieve e-learn-
ing op te stellen. Op die manier kan je dit 
volledig decentraliseren in je bedrijf en 
kan iedere werknemer met een bepaalde 

Virtual en augmented reality bieden tal van 
mogelijkheden om trainingen in uitdagende 
omstandigheden toegankelijker en veiliger 
te maken. Daarom ontwikkelde delaware 
een innovatief applicatieplatform waarmee 
het onder meer de Antwerp Maritime 
Academy helpt om reddingsprocedures 
frequenter in te oefenen.

Tekst: Joris Hendrickx

“delaware is een wereldwijd consulting-
bedrijf gespecialiseerd in digitale en busi-
nesstransformaties”, vertelt Nick Thien-
pondt, Senior Manager & Board Member 
bij delaware BeLux. “Door het samenbren-
gen van de juiste technologieën en busi-
nessexpertise zijn we in staat om extended 
reality leerapplicaties vlot te integreren in 
de bestaande omgeving van bedrijven en 
snel waarde te creëren. Hiervoor beschikt 
delaware wereldwijd over meer dan 3.300 
professionals met een specifieke expertise 
en business affiniteit.”

Virtueel leerplatform 
“De Antwerp Maritime Academy kampte net 
zoals veel andere bedrijven met de uitdaging 
dat het moeilijk is om bepaalde oefeningen 
veilig en repetitief uit te voeren, onder meer 
door de kosten, moeilijke omstandigheden 
en/of een beperkte beschikbaarheid van 
resources”, vult Andy De Meyer, XR Lead/
Integration expert bij delaware BeLux, aan. 
“Hierdoor hadden hun studenten slechts 
enkele oefenmomenten om een reddings-
boot neer- en terug op te halen.”

Thienpondt: “Om bedrijven met soort-
gelijke uitdagingen te helpen, ontwik-

E-learnings 
voor iedereen 
toegankelijk 
maken

Vaker, makkelijker 
en veiliger oefenen 
dankzij extended 
reality

Meer weten?   flowsparks.com
Meer weten?   

delaware.pro/en-be/solutions/extended-reality-xr

Cédric Herregodts

CHIEF COMMERCIAL OFFICER FLOWSPARKS

Nick Thienpondt

SENIOR MANAGER & BOARD MEMBER DELAWARE BELUX

kennis er mee aan de slag gaan om die ken-
nis te delen met collega’s. Heb je ervaren 
e-learning ontwikkelaars, dan zullen zij 
vooral de snelheid en flexibiliteit appre-
ciëren. E-learnings worden meestal zo 
generiek mogelijk gemaakt om slechts één 
keer die investering te moeten doen en het 
dan grootschalig te kunnen uitrollen. Dat 
komt echter niet overeen met de realiteit. 
Zo is het in sommige gevallen verplicht om 
medewerkers in hun moedertaal op te lei-
den. Maar ook inhoudelijke lokalisatie is 
enorm belangrijk om draagvlak te creëren 
binnen je organisatie.”

“Onze software ondersteunt daarom meer 
dan 35 talen en maakt het via een integratie 
met Deepl heel eenvoudig om meerdere 
taalversies van een e-learning te genereren. 
Maar ook het exporteren en uploaden naar 
diverse LMS-systemen hebben we enorm 
vereenvoudigd. Met onze realtimeconnec-
tie geven we meer flexibiliteit om de inhoud 
regelmatig te updaten.” ■

kelden we een virtueel leerplatform dat 
op zowel innovatieve als traditionele 
hardware gebruikt kan worden en dat stu-
denten de mogelijkheid biedt om vaker 
te oefenen en leerinhoud zeer gefocust 
op te nemen. De eerste resultaten van de 
studenten geven al een zeer positief beeld 
over het gebruik van het leerplatform.”

Uitgebreide analyse- en 
evaluatiemogelijkheden
“In tegenstelling tot andere trainingsap-
plicaties kunnen wij hier enorm veel ana-
lytische gegevens aan onttrekken. Zo weet 
je als opleidingsverantwoordelijke perfect 
welke handelingen iemand wanneer heeft 
gedaan en wat er eventueel fout is gelo-
pen. Dat is bijvoorbeeld erg belangrijk bij 
het neerlaten van een reddingsboot: alles 
moet snel, correct en in de juiste volgorde 
gebeuren”, verduidelijkt Thienpondt.

“De resultaten en uitvoering worden 
steeds gecapteerd en vervolgens opge-
slagen en gevisualiseerd in de bestaande 
leersystemen van onze klanten”, besluit 
De Meyer. “Alles verloopt dus volledig 
geïntegreerd. Deze data gebruiken we om 
de evolutie van individuen en groepen 
traceerbaar te maken, maar ook om de 
leerprocessen zelf en onze technologie te 
evalueren en optimaliseren.” ■

VR & ARE-LEARNING
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Het werven en permanent bijscholen 
van technische profielen groeit bij 
bedrijven steeds vaker uit tot een ware 
bottleneck. De uitdaging om blue collars 
te blijven stimuleren in een cultuur van 
levenslang leren, beantwoordt TEO met een 
leerplatform en interactieve leerkoffers 
die, plaats- en tijdona�ankelijk, arbeiders 
in staat stellen om zelfstandig te trainen, 
veilig en hands-on.

Tekst: Katrien Bonne

“Traditionele rekruteringskanalen vol-
staan niet langer om alle vacatures inge-
vuld te krijgen. De TEO-aanpak is ontstaan 
om bedrijven op een alternatieve manier 
te helpen bij hun zoektocht naar technisch 
talent”, vertelt CEO Bien Vanderstappen. 
“Als bedrijven ook nog alle evoluties willen 
bijbenen, dringt een beleid rond levens-
lang leren zich op: de nood aan nieuwe 
kennis en skills bij mensen die vaak laag 
of niet geschoold zijn, zal blijven groeien.”

Leren wordt ‘leuk’
Het klassieke idee van scholing - een 
docent, een lokaal, vaste uren - is voor veel 
bedrijven operationeel niet haalbaar. De 
TEO-methode organiseert juist praktisch 
onderricht op een flexibele manier. “Thuis, 
op het werk - tijdens een onderhoud bij-
voorbeeld -, op hun eigen tempo en gro-
tendeels via zelfstudie kunnen arbeiders 
in reallife oefeningen uitvoeren op inge-
bouwde miniatuurinstallaties, vergezeld 
van instructievideo’s, tutorials en anima-
ties. Alles wordt grotendeels zelf uitgezocht 
waardoor de leerstof langer blijft hangen: 

Ook in de industrie 4.0 blijven mensen 
en hun kennis dé belangrijkste factoren. 
Daarom ontwikkelde de Vlaamse scale-up 
Azumuta een uniek kennisplatform voor 
operatoren in de maakindustrie.

Tekst: Joris Hendrickx

“Door de vergrijzing zien bedrijven steeds 
meer mensen vertrekken. Hierdoor dreigt 
enorm veel kennis verloren te gaan. Azu-
muta heeft daarom een gebruiksvriende-
lijk platform ontwikkeld waarmee je die 
kennis makkelijk kan borgen door middel 
van foto’s en video’s. Je kan eenvoudigweg 
filmen hoe een bepaalde handeling op de 
werkvloer dient te gebeuren, zodat operato-
ren die dan kunnen bekijken indien nodig”, 
vertelt CEO Batist Leman. “Daarnaast 
houden we in matrixen bij wie wat kan. Zo 
krijg je een heel goed beeld van welke ken-
nis potentieel verloren kan gaan. Stel dat 
bepaalde kennis slechts bij één persoon zit, 
dan zal die uiteraard verloren gaan indien er 
iets misloopt met die persoon. Op basis van 
die matrixen kunnen we vervolgens een 
optimaal opleidingsplan opstellen. Nadien 
kan je hier volledig geautomatiseerde rap-
porteringen uithalen, wat zeer interessant 
is gezien de toekomstige verplichting om 
opleidingen te voorzien voor personeel en 
dat te rapporteren aan de overheid.”

Ondersteuning van minder 
ervaren werkkrachten
“Ook bij het aanwerven van nieuwe 
mensen kan Azumuta een enorme meer-
waarde zijn. Door de krapte op de arbeids-
markt moeten bedrijven immers alsmaar 

Permanente 
vorming en 
rekrutering 
van blue collars

Kennisplatform 
ondersteunt 
operatoren in de 
maakindustrie

Meer weten?   teo.training Meer weten?   azumuta.com

Vickie Dekocker

SENIOR EXPERT ONDERWIJS-ARBEIDSMARKT AGORIA VLAANDEREN

Bien Vanderstappen

CEO EN CO-OWNER TEO  © FOTO: EMY ELLEBOOG

Batist Leman

CEO AZUMUTA

I n een kennisregio hoeft het weinig 
argumentatie dat de ondersteuning 
van onze grijze hersenmassa cru-
ciaal is. Dat geldt niet enkel in het 
onderwijs, maar ook in het kader 

van levenslang leren. 

“Hiervoor dienen we gebruik te maken 
van technologie die niet enkel inzet op 
infrastructuur, maar ook op digitale 
leerplatformen en het gebruik van analy-
tics”, zegt Vickie Dekocker, Senior Expert 
Onderwijs-Arbeidsmarkt bij Agoria Vlaan-
deren. “Deze technologie moet daarnaast 
ten dienste staan van opleidingen voor de 
leerkrachten en opleidingsverantwoor-

delijken die EdTech & HR-Tech willen 
gebruiken voor het begeleiden van hun 
leerlingen, studenten of werknemers. 
Agoria trekt dan ook maximaal de kaart 
van technologie als middel om het leer-
proces en het leerrendement voor ieder-
een te maximaliseren.”

Bruggenbouwer
“Met EdTech zijn er in Vlaanderen reeds 
belangrijke stappen gezet. Infrastructuur 
onder de vorm van chromebooks of lap-
tops werd voor vele leerlingen reeds gere-
aliseerd. Ook werd met het XR-actieplan 
voor het beroeps- en technisch onderwijs 
technologie aangewend om gesimuleerd 

oefeningen aan te leren. Daarnaast werd 
volop de kaart getrokken om de kennis over 
EdTech te verhogen. Voor leerkrachten 
werden middelen vrijgemaakt tot bijscho-
ling en omscholing om het gebruik ervan te 
leren kennen. De zaadjes zijn ook gepland 
voor het gebruik van LearnTech,  technolo-
gie in levenslang leren door het stimuleren 
van e-learning”, aldus Dekocker. “Met de 
Agoria EdTech & LearnTech Club coveren 
we de brede waaier aan mogelijkheden 
binnen deze domeinen zowel in doelpu-
bliek als in technologie en willen we de 
bruggenbouwer zijn tussen kennisinstel-
lingen, onderwijs- en opleidingspartners, 
bedrijven en techproviders.” ■

(bij)leren hoeft niet langer saai te zijn. Via 
de trainingskoffers duiken blue collars 
meteen de praktijk in: vooral oefenen met 
de handen blijkt voor hen bijzonder moti-
verend om een leercultuur te installeren. 
Bovendien: wie de vaardigheden in het 
klein onder de knie krijgt, kan die ook trans-
poneren naar een grotere context.”

Technical Academy
Momenteel ondersteunt TEO al heel wat 
klanten in de op- of uitbouw van een eigen 
technisch trainingscentrum. “Onze tools 
zijn generiek relevant voor alle maakbedrij-
ven. Zo kunnen ze nagenoeg off the shelf 
een technical academy implementeren. 
Klanten als Volvo Cars, Niko, Pfizer en Volvo 
Trucks stoppen niet bij wat wij aanbieden, 
maar zetten de didactische methode van 
TEO verder om eigen opleidingen te creëren 
en zo minder a�ankelijk te zijn van exter-
nen. Door duurzaam leren te integreren in 
hun organisatie, kunnen ze sterker antici-
peren op alle komende veranderingen.” ■

meer mensen met een lager diploma of 
niveau aanwerven. Hierdoor wordt een 
goede ondersteuning levensbelangrijk”, 
klinkt het. “Azumuta maakt enerzijds aan 
de hand van foto’s en video’s duidelijk hoe 
iets moet gebeuren. Anderzijds bieden 
we contexta�ankelijke werkinstructies 
aan die automatisch worden aangepast 
aan het product dat op dat moment wordt 
gemaakt én de persoon die dat moet doen. 
Bij industrie 4.0 zien we immers alsmaar 
meer mass customization, met meer meer 
variatie in producten en operatoren.”

Automatische kwaliteitscontroles
“Tot slot helpen we bij het borgen van 
kwaliteit via geautomatiseerde inline 
kwaliteitscontroles. Daarbij stellen we 
vragen aan de operator en krijgen we input 
van sensoren om zo voor elk product een 
traceability rapport te genereren. Zo kan 
je exact nagaan welke persoon welke han-
delingen heeft uitgevoerd en je verzekeren 
dat de kwaliteit goed is”, besluit Leman. ■

TECHNISCHE PROFIELEN INDUSTRIE 4.0



Een all-in-one 
flexibele e-Learning 
suite waar écht iedereen 
mee aan de slag kan
Een goede tool, is het halve werk

flexibele e-Learning 

www.flowsparks.com

Get in touch to find out how Belgian technology helps companies, schools and 
higher education in supporting students and trainees in their learning journey.

Did you know that technology
 is a key enabler for lifelong learning?




