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Boost je business met data en IoT
Kansenkompas

Bijna alles wat we doen wordt tegenwoordig gemeten, gevolgd, bewaard

3. Beter inspelen op klantwensen

en geanalyseerd. Mobiele devices en slimme apparaten met een sensor

Op dit thema is de e-commerce koploper. Bedrijven die online produc-

vertellen ons hoe we ons gedragen en wat onze voorkeuren zijn. Dit levert

ten en diensten verkopen aan de consument krijgen automatisch enorm

een schat aan data op die we steeds slimmer kunnen toepassen.

veel data binnen over hun klant.
4. Positief bijdragen aan de maatschappij

Het systeem waarin deze slimme apparaten via internet, onderling of met

Wie wil dat niet? Data-analyse kent veel maatschappelijke toepassin-

de mens verbonden (‘connected’) zijn, staat bekend onder de term Inter-

gen. Denk aan DNA-onderzoek waarmee erfelijke ziekten beter inzichte-

net of Things. De grote hoeveelheid digitale data, inclusief de mogelijkhe-

lijk worden. Of aan de politie en inlichtingendiensten die onze veilig-

den om deze databerg met steeds krachtigere computers te analyseren,

heid proberen te vergroten door veel data te verzamelen over criminelen

staat bekend onder de term Big Data.

en potentiele terroristen.

Beide ontwikkelingen zijn nauw verwant: slimme apparaten met sensoren

Binnen elk van de vier richtingen kun je vervolgens weer kiezen uit meer-

zijn een belangrijke databron. Sensoren monitoren vaak 24/7 en staan

dere mogelijkheden om jouw eigen ideeën vorm te geven. Iedere moge-

daarmee garant voor een omvangrijke, vaak continue datastroom.

lijkheid wordt geïllustreerd door een succesvol praktijkvoorbeeld. Welke
ontwikkelingen voor jou het meest interessant zijn, hangt af van heel veel

Analyse van data levert inzicht en voorspellingskracht op. Dit biedt

factoren. Bijvoorbeeld van wat voor soort bedrijf je hebt, de ontwikkelin-

daarmee kansen voor ieder bedrijf. Dit Kansenkompas geeft zicht op vier

gen in jouw sector en van de behoeftes van jouw klanten.

verschillende koersen die u kunt varen:
1. Slimme producten ontwikkelen (of bestaande ‘slim’ maken)
Vooral weggelegd voor bedrijven die een eigen product voeren.
2. Processen efficiënter maken
Dat is voor ieder bedrijf relevant, maar vooral in de logistiek, industrie
en agro-food zien we hiervan veel voorbeelden.

Wij nodigen je uit om je strategische koers te verkennen. Door voorbeelden uit verschillende sectoren te gebruiken hopen wij je inzicht te geven in
de kansen die er ook voor jouw liggen.
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Bedrijf: Ahrma levert slimme verpakkingen voor de logistiek.
Wat doen ze met de data: Ontwikkeling van een nieuwe duurzame pallet met ingebouwde sensoren. De pallets worden
via een verhuur- en poolsysteem in de markt gezet. Alle data die de pallets genereren wordt opgeslagen in de cloud. Met
de data wordt de service voor de klant vergroot.
Wat levert het op: De klant weet niet alleen waar zijn producten zijn maar ook of ze onderweg correct zijn vervoerd. Dat is
handig als er discussie is over aansprakelijkheid. Deze pallets gaan 10 jaar mee en zijn herbruikbaar. De helft van de houten pallets wordt daarentegen maar één keer gebruikt.
Tip van Erik Ekkel (IT Directeur): “Begin gewoon. Het is echt een valkuil om veel tijd te stoppen in het zoeken naar welke
technologie je moet kiezen. Blijf wel flexibel. Mocht er een andere standaard komen dan moet je die kunnen toevoegen.”
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Bedrijf: 2 M Engineering maakt complete e-health-, sport- en cloud- oplossingen waarvan de Activ8 beweegmonitor er één is.
Wat doen ze met de data: De Activ8 is een beweegmonitor die de hoeveelheid activiteit van de gebruiker meet en de
bewegingspatronen (liggen, zitten, staan, wandelen, fietsen, enz.) herkent. De sensor kan een nauwkeurige vertaling
maken van het dagelijkse energieverbruik. De gegevens staan in de cloud en kunnen 24/7 op de smartphone worden
bekeken.
Wat levert het op: Naast de core-business als sensor-productontwikkelaar voor derden, geeft een eigen product 2M toegang
tot een breed netwerk van onderzoekers en klinische gebruikers. Daardoor worden ze nu in de markt beter herkend op hun
expertise, wat nieuwe klanten en opdrachten aantrekt. Daarnaast laat het product de vaardigheden van 2M goed zien en
dient de oplossing als voorbeeld voor afgeleide productontwikkelingen.
Tip van Coen Lauwerijssen: “Bouw een team met excellente, betrouwbare en flexibele mensen die zichzelf en de producten
iedere dag verder willen verbeteren. Verder raad ik aan om zo snel mogelijk een nieuw productidee te bouwen en te testen
met eindgebruikers om zo zekerheid te krijgen dat je probleem oplost waar mensen ook echt voor willen betalen.”
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Bedrijf: Bundles biedt huishoudelijke apparaten in abonnementsvorm aan.
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Wat doen ze met de data: Betalen voor gebruik in plaats van bezit. Dat is een belangrijk principe van de circulaire
economie. Bij Bundles neem je een abonnement op wassen, drogen, vaatwassen of kopjes koffie. Je krijgt een apparaat
ter beschikking dat aan internet gekoppeld is. Hierdoor is het mogelijk om te betalen per wasbeurt en per kopje koffie.
Bundles verzamelt de data die de leverancier van de apparatuur helpt om hun apparaten te verbeteren.
Wat levert het op: Bundles levert zuinige apparaten. De klant heeft hierdoor lagere kosten voor energie, water en wasmiddel
en betaalt alleen voor gebruik. De apparaten blijven in bezit van Bundles. Kapotte apparaten worden niet weggegooid maar
gerepareerd. Dat stimuleert producenten om apparaten te maken die lang meegaan en goed gerepareerd kunnen worden.
Tip van Wouter Buijze: “Pas Internet of Things-technologie toe als je een concrete toepassing hebt. Verzamel niet zomaar
data, maar zorg dat de toepassing direct waarde toevoegt aan de propositie of bijdraagt aan kostenverlaging”.
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Bedrijf: LifeSense is een Tech & Design start-up, dat innovatieve kleding ontwerpt voor de zorg.
Wat doen ze met de data: LifeSense heeft met Carin Wear slim ondergoed ontworpen voor vrouwen met urineverlies. Het ondergoed
bestaat uit absorberend materiaal dat beschermt tegen lekkage, in combinatie met een sensor en een app. De sensor stuurt draadloos
informatie door naar de app op je telefoon. De app adviseert passende bekkenbodemoefeningen met video en uitleg en houdt de
dagelijkse oefeningen bij.
Wat levert het op: LifeSense is een technologieontwikkelingsbedrijf dat toepassingen ontwikkelt voor medische zorg, gezondheid
en welzijn. Met hun gepatenteerde technologie in slim textiel, draagbare technologieën en mobiele applicaties, zetten zij technische
innovaties zoals sensortechnologie om in marktkansen.
Tip van Julia van Zanten: “Houd nauw contact met je klant en luister naar hun behoeften tijdens de (door)ontwikkeling van je product.”
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Bedrijf: Vandersat maakt klantgerichte informatie en dashboards van satellietbeelden
Wat doen ze met de data: Historische en realtime satellietbeelden leveren veel data over het aardoppervlak, zoals watergehalte en
temperatuur. Data die vooral interessant zijn voor precisielandbouw en voor watermanagement.
Wat levert het op: Een forse kostenbesparing ten opzichte van grondsensoren, die veel onderhoud vergen. De satellietdata zijn bovendien nauwkeuriger en consistenter.
Tip van Robbert Mica (ontwikkelaar): ”Er is gigantisch veel hoogwaardige (gratis) open data beschikbaar. Bijvoorbeeld satellietdata
van de ESA en NASA. Maak er gebruik van. De mogelijkheden zijn eindeloos.”
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Bedrijf: bGrid Solutions (IoT-oplossingen) en OVG (Projectontwikkeling en vastgoedbeheer).
Wat doen ze met de data: Een systeem om gebouwen ‘slim’ te maken. Een netwerk van sensoren is onzichtbaar geïntegreerd in het verlichtingssysteem. Deze sensoren zijn draadloos verbonden met aanwezige apparaten, zoals ventilatie,
verlichting en werkplekken en verzamelen real-time gegevens. OVG heeft dit systeem toegepast in haar gebouwen.
Slimme
producten

Wat levert het op: De gebruiker kan licht en klimaat persoonlijk instellen, snel een lege werkplek en collega’s vinden en
eenvoudig ruimtes reserveren. De ventilatie past zich aan het aantal personen in een ruimte aan. Dit heeft een positief
effect op efficiency, bezettingsgraad en energieverbruik. De veiligheid wordt verhoogd: je weet altijd wie waar is en
personen hebben alleen toegang tot ruimtes waar ze mogen komen.
Tip van Hugo Jansen (commercieel directeur): ”Zorg dat de meerwaarde van je product/dienst duidelijk is voor de markt die
je wilt benaderen. Focus je op een duidelijk afgebakend marktsegment en wordt hierin de allerbeste. Blijf innoveren om de
voorsprong op je concurrenten te behouden en luister naar de wensen van de klant.”
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Bedrijf: Evalan levert IoT-oplossingen op maat.
Wat doen ze met de data: Goed geneesmiddelengebruik is een wereldwijd thema. Patiënten vergeten vaak geneesmiddelen in te nemen. Evalan heeft een slimme dispenser, Sensemedic, ontwikkeld die het innamegedrag op afstand
monitort. Als de patiënt zijn geneesmiddelen vergeet, wordt er ter herinnering een sms-bericht gestuurd.
Slimme
producten

Wat levert het op: Dit systeem draagt bij aan het op juiste wijze en tijdstip innemen van medicatie. Daardoor herstellen
patiënten beter en sneller. Dit heeft óók lagere zorgkosten tot gevolg.
Tip van Leon Derks (Productmanager Healthcare): ”Een complex probleem in het gedrag van mensen zoals goed geneesmiddelengebruik, is nooit alleen op te lossen met technologie. Werk daarom samen met zorgverleners en andere specialisten.”

Efficiënter bedrijfsproces

Slimme
producten

Efficiënter
bedrijfsproces

Op afstand
monitoren

Vergelijking met
branchegenoten

Kwaliteitsborging

Gevaar
voorkomen

Efficiency

Veiliger en
sneller

Vraag en aanbod
bij elkaar brengen

Makkelijker
samenwerken

Preventief en voorspellend onderhoud
Inspelen op
klantwensen

Maatschappelijke
bijdragen

Op afstand
monitoren

Vergelijking met
branchegenoten

Kwaliteitsborging

Gevaar
voorkomen

Efficiency

Veiliger en
sneller

Vraag en aanbod
bij elkaar brengen

Makkelijker
samenwerken

Preventief en voorspellend onderhoud

Efficiënter
bedrijfsproces

Bedrijf: PestWatcher is IoT-dataprovider voor ongediertebestrijding /plaagdiermanagement.
Wat doen ze met de data: Pestwatcher is een intelligent sensorsysteem dat inzicht geeft in ongedierte in bedrijfspanden
en buitengebieden. Sensoren in muizen- en rattenboxen sturen via een netwerk data naar het online platform (MyPestWatcher). Op die manier kan de gebruiker zelf direct monitoren wat er gebeurt en (preventieve) maatregelen treffen.
Wat levert het op: Door gebruik te maken van sensoren en data in een traditionele sector, ontstaat een heel nieuwe markt.
Door de data wordt de sector efficienter en kan daardoor planmatiger te werk gaan. Ongediertebestrijders ervaren alle
voordelen en betalen daarom graag voor deze nieuwe dienst.
Tip van Harry Viet (R&D manager): “Als je werkt met sensoren om data te verzamelen, kijk dan wat je tegelijkertijd nog meer
kunt meten. Zo meten wij niet alleen vangsten van plaagdieren, maar ook gewicht, beweging, temperatuur en luchtvochtigheid. Dit geeft een veel completer beeld van de populatie en de plaatselijke situatie.”
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Bedrijf: Floridata is een stichting die marktcijfers en debiteureninformatie levert voor sierteeltondernemers.
Wat doen ze met de data: Floridata werkt met deelnemers die eigen data versturen over debiteuren, betalingen en
facturen. Floridata verwerkt deze gegevens tot debiteureninformatie en marktcijfers over zowel de import als export
van bloemen en planten. De informatie biedt inzicht over bijvoorbeeld de betaalstatus en betalingsproblemen van
(potentiële) afnemers en is online voor deelnemers beschikbaar.
Wat levert het op: Deelnemers hebben op één plek inzicht in de markt. Ze kunnen hun cijfers eenvoudig vergelijken met
de sector als geheel. De uitwisseling van data over bijvoorbeeld betalingsproblemen voorkomt schade door handel met
dubieuze afnemers.
Tip van Wesley van den Berg: “Samen op een veilige manier data delen zorgt voor (onherleidbare) marktinzichten en een
gezonde sector als geheel.”
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Bedrijf: Apothekers Combinatie Veendam

Efficiënter
bedrijfsproces

Wat doen ze met de data: Sommige medicijnen bederven als ze op een verkeerde temperatuur bewaard worden.
Door toepassing van sensoren in de medicijnkoelkasten en bijbehorende software wordt de juiste temperatuur
bewaakt. De apotheker krijgt direct een e-mail of sms als er iets mis dreigt te gaan.
Wat levert het op: Door toepassing van deze sensoren hoeven (vaak dure) medicijnen minder weggegooid te worden.
Bij geschillen kan de apotheker aantonen dat hij de medicatie goed heeft bewaard. Het is een plug & play-oplossing,
waar geen softwarekennis voor nodig is.
Tip van Jan Drenth: “Neem je processen onder de loep en verken de markt. Er zijn al veel kant en klare oplossingen beschikbaar.”
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Bedrijf: Safety Changer ontwikkelt een platform waarmee operationele formulieren, inspecties en complianceprocessen met micro apps gedigitaliseerd kunnen worden
Efficiënter
bedrijfsproces

Wat doen ze met de data: Mogelijk onveilige situaties kunnen voorspellen - en dus onveilige situaties voorkomen door het zoeken naar patronen in gegevens. Voor de Inspectie Leefomgeving maakt Safety Changer een platform en
app om de inspectie zo efficiënt mogelijk te maken. Met Safety Changer maken klanten en leveranciers afspraken
over controles met hulp van Big Data en Blockchain. Alle klanten beheren een ‘kopie’ van de gezamenlijke blockchain
-database.
Wat levert het op: Een digitaal, en daarmee efficiënter en effectiever inspectieproces en uiteindelijk kostenbesparing
en meer veiligheid. Deelnemers kunnen slechts hun eigen data inzien, maar door de blockchaintechnologie is er wel
altijd consensus bij alle deelnemers over de juistheid van de gegevens. Dit bespaart veel tijd in onderlinge afstemming.
Tip van Jonathan Stolk: “Papier kan echt niet meer. Digitaliseer je processen. De technieken zijn inmiddels bereikbaar en
betaalbaar voor iedere ondernemer. Het levert je veel efficiencywinst op.”
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Bedrijf: Irado is een afval- en reinigingsbedrijf.

Efficiënter
bedrijfsproces

Wat doen ze met de data: Irado heeft samen met Vodafone en Mic-o-data ondergrondse afvalcontainers ‘slim’ gemaakt
door ze te voorzien van sensoren. Deze sensoren zien wanneer containers geleegd moeten worden en sturen dan automatisch een seintje naar de computers van Irado. Software bepaalt vervolgens de meest efficiënte ophaalroute, die via
een tablet in de vuilniswagen aan de chauffeur wordt doorgegeven.
Wat levert het op: Het systeem bespaart in Schiedam een derde van het aantal gereden kilometers, met een navenante
vermindering van CO2-uitstoot.
Tip van Peter van Hartingsveldt (Manager operaties): ”Verzamel zoveel mogelijk data over je service. Met IoT (Internet of
Things) zijn de mogelijkheden daarvoor eindeloos. En gebruik deze data om processen te optimaliseren.”
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Bedrijf: Mampaey is een offshore bedrijf gespecialiseerd in technologie voor het aanmeren van schepen.

Efficiënter
bedrijfsproces

Wat doen ze met de data: Het aanmeren van een schip brengt veel gevaren met zich mee. Door golven, stroming
en ander scheepsverkeer kan het schip onverwachte bewegingen maken met persoonlijke ongevallen tot gevolg.
Tegenwoordig is er steeds meer actuele data over relevante krachten in en op het schip beschikbaar door sensoren
in de haven, op de kade en op schepen. Mampaey heeft een tool ontwikkeld die deze data realtime analyseert.
Wat levert het op: De tool levert informatie op waarmee schepen veiliger kunnen aanmeren. Met als gevolg: minder ongelukken, een betere veiligheid van het havenpersoneel en een efficiënter bedrijfsproces.
Tip van Wouter van Reenen (Business Development): “Luister naar de behoefte van de markt. Kijk naar de ontwikkelingen
die ver vooruit lopen, ook buiten de eigen industrie, en probeer hiermee innovatief te ontwikkelen en toegevoegde waarde
te creëren binnen je eigen expertise.”
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Bedrijf: Batchforce is een online productieplatform dat vraag en aanbod in de maakindustrie digitaal aan elkaar koppelt.

Efficiënter
bedrijfsproces

Wat doen ze met de data: Batchforce bezit geen eigen machines maar wisselt producti- informatie uit met toeleveranciers
en machines binnen Nederland, België en Duitsland. Zo komt een kwalitatieve en snellere match tot stand in vergelijking
tot persoonlijke manuele netwerken en zijn alle partijen altijd op de hoogte van de order. De matching wordt door
Batchforce gedaan op basis van data rondom de pijlers ‘wat is het object’ ‘wie is de klant’ en ‘wie is de toeleverancier’.
Wat levert het op: Productiebedrijven kunnen kosteloos deelnemen aan het platform en betalen slechts een fee als het hun
ook daadwerkelijk business oplevert. Daarnaast verzamelt OpenPlus meta-data over productievragen om de markt beter te
begrijpen en te kunnen adviseren.
Tip van Mark Pluijmen: “Het lastigste met het starten van een platform is balans te krijgen tussen vraag en aanbod. Pak
deze hand in hand op en focus op een kwalitatief toeleveranciersnetwerk en kwalitatieve orders om positie op te bouwen.”
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Bedrijf: I-share is een afsprakenstelsel over data-uitwisseling binnen de logistieke sector.
Wat doen ze met de data: Met iShare kunnen bedrijven en organisaties binnen de logistiek op een simpele en gecontroleerde manier datadelen. Eigenaren van data hebben te allen tijde de zekerheid dat hun data alleen wordt ontsloten
aan partijen die zij vertrouwen. Omdat het afsprakenstelsel ook vastlegt hoe data eigenaren rechten kunnen delegeren,
kunnen partijen straks ook data uitwisselen met partijen die ze nu nog niet kennen.
Efficiënter
bedrijfsproces

Wat levert het op: Simpel en gecontroleerd samenwerken met bestaande en nieuwe partners leidt tot kansen voor
efficiëntieverbetering en kostenbesparing. Een vervoerder kan bijvoorbeeld real-time bij een collega checken of hun
lading meekan met het transport van die collega. Intensiever samenwerken in de keten vermindert de druk op de fysieke
infrastructuur en het milieu.
Tip van Trudy de Jong (Director Marketing & Communicatie): “Maak ook binnen jouw branche of keten afspraken hoe je
veilig en snel data kunt delen. Het maakt samenwerken een stuk gemakkelijker. Een brancheorganisatie zou hierin het
voortouw kunnen nemen.”
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Bedrijf: HTC Parking en Security ontwikkelt, produceert en levert toegangspoorten.
Wat doen ze met de data: De nieuwste toegangspoorten van HTC zijn beveiligd met en internetverbonden. Informatie
uit sensoren in de toegangspoort wordt verzameld, geanalyseerd en door middel van een app gedeeld met beheerders
en servicepartijen. Hiermee kan realtime worden beoordeeld of de toegangspoort doet wat hij moet doen en in geval
van falen kan de juiste partij geïnformeerd worden.
Efficiënter
bedrijfsproces

Wat levert het op: Voor klanten levert slim beheer geld en tevreden gebruikers op (beheermedewerkers, service-medewerkers, automobilisten). Voor HTC is het vordeel dat zij een directe relatie met eindgebruikers hebben en additionele
diensten kunnen leveren. Daarmee wordt het doel gerealiseerd om de strategie te verleggen van ‘tevreden levering’ naar
‘tevreden gebruik’.
Tip van Stefan Morssink (Innovatiemanager): “Denk altijd vanuit het gebruiksperspectief: hoe moet dit middel eruit zien
zodat het voor de klant waarde creëert?”
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Bedrijf: Middin is een zorgorganisatie in Zuid-Holland die met bijna 3.000 mensen zorg levert aan ruim 5.000 mensen met een beperking.
Wat doen ze met de data: De organisatie kampte met een oud datawarehousesysteem, dat het moeilijk maakte om data te herleiden
en om erop te vertrouwen. Iedere afdeling werkte met haar eigen systeem. Dat zorgde voor veel ruis, onzekerheid en onnodig tijdverlies. Middin heeft het oude datawarehousesysteem vervangen door een structurele, centrale datawarehouse. Deze oplossing ontsluit
verschillende informatiebronnen die centraal bijeenkomen.
Wat levert het op: De resultaten zijn een tijdsbesparing van 1 dag per maand naar ca. een halfuur per maand voor het maken van
managementrapportages. Er is geen Excel-knutselwerk en uitzoekwerk meer. De organisatie kan nu sturen met de juiste informatie in
plaats van discussiëren over de juistheid van data.
Tip van Jan Verheij (Manager Informatie en Projecten): “Maak er altijd een coproductie van met Informatiemanagement (IT) en eindgebruikers. Alleen door hier goed in samen te werken krijg je vertrouwen in de informatie, bruikbare gegevens
en draagvlak.”die je aan elkaar kunt knopen.
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Bedrijf: De Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB is een vereniging die de belangen van haar leden behartigt op het gebied van
mobiliteit, vakantie en vrije tijd.
Wat doen ze met de data: Een slimme autoverzekering die een bijdrage levert aan de verkeersveiligheid in Nederland door automobilisten te helpen hun rijstijl te verbeteren. Via een stick in de auto wordt data verzameld over snelheid, remmen, optrekken en het nemen
van bochten. Een veilige rijstijl wordt beloond met korting op de premie.
Wat levert het op: Door deze unieke persoonsafhankelijke premie heeft ANWB in korte tijd een interessant marktaandeel kunnen veroveren op het gebied van verzekeringen. De maatschappelijke winst zit in de mogelijkheden om de verkeersveiligheid te verbeteren. In het
buitenland is aangetoond dat dergelijke producten een positief effect hebben op het verbeteren van de rijstijl en ongelukken voorkomt.
Tip van Annelies Tichelaar (persvoorlichter): “Probeer niet altijd zelf het wiel uit te vinden, er zijn veel experts en specialisten op het
gebied van IoT. Samenwerking met één van deze partijen bespaart vaak veel tijd en geld. Denk daarnaast goed na hoe je de privacy van
de gebruikers garandeert.”
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Bedrijf: We4Sea ontwikkelt oplossingen om de scheepvaart duurzamer te maken.
Wat doen ze met de data: Vele factoren beïnvloeden het brandstofverbruik van een schip. De wind, de stroming, het soort schip etc.
We4Sea heeft een tool ontwikkeld die door analyse van diverse data, zowel ex- als intern, laat zien hoe schepen efficiënter kunnen
varen en zo hun emissie kunnen beperken. De tool checkt om de 5 minuten of er nieuwe data beschikbaar is. Zo wordt altijd de meest
actuele data gebruikt.
Wat levert het op: Een bijdrage aan de vergroening van de scheepvaart. Als je nu precies weet welke invloed die factoren hebben, kun
je zien waar de brandstof verbruikt wordt en dit verbeteren. (Grote) afnemers verlangen van hun leveranciers steeds vaker inzicht in hun
CO2-uitstoot. Deze tool geeft dit voor vracht over zee.
Tip van Dan Veen: “Als je erin gelooft, moet je het gewoon doen. En ook accepteren dat het niet meteen goed gaat. “Mijn motto is: maak
nooit dezelfde fout twee keer, maar de eerste keer kun je ‘m best maken. Begin gewoon, begin klein en met een redelijk budget.”
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Bedrijf: Mezuro is specialist in het verwerken en analyseren van big data, afkomstig uit het mobiele netwerk van Vodafone.
Wat doen ze met de data: Mobiele telefoons zijn de sensoren van de samenleving geworden. Ze communiceren continue met zendmasten. De miljarden gegevens die deze interacties opleveren, worden geanonimiseerd en geaggregeerd. Het resultaat is informatie over
mobiliteitspatronen van groepen mensen, als momentopname of trendanalyse, in rapportvorm of in een informatiesysteem.
Wat levert het op: Met de gegevens kunnen bedrijven en overheden strategische beslissingen onderbouwen en vragen beantwoorden
zoals: waar komen mijn bezoekers vandaan? Hoe lang blijven ze? Wanneer komen ze? Waar gaan de buitenlandse toeristen naar toe?
Tip van Wim Steenbakkers: “Werk intensief samen met bedrijven, overheden en klanten, dat is essentieel om te komen tot een goed product.”
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Bedrijf: Snakeware (bureau voor digitale media) + Autoland van den Brug (autodealer)
Wat doen ze met de data: Met het online dashboard van Snakeware beheert de ondernemer eenvoudig zijn beacons: kleine zenders,
die signalen sturen naar smartphones van voorbijgangers. Autoland van den Brug gebruikt de technologie om de klantbeleving in
de showroom te verhogen. Bijvoorbeeld door bij de ingang een welkomstbericht naar de klant te sturen, door informatie over vorige
aankopen van de bezoeker naar de verkoper te sturen of door gepersonaliseerde informatie over een bepaalde auto naar de klant te
sturen. Zo krijgt een man andere informatie te zien dan een vrouw, op basis van waar zij bij de aankoop op letten.
Wat levert het op: De medewerkers kunnen de klant goed geïnformeerd benaderen, omdat de gegevens van de klant direct paraat staan.
De extra informatie zorgt voor een totale belevenis waardoor een klant eerder tot aankoop overgaat.
Tip van Ate van der Meer: “Ga met je idee aan de slag. Maak een POC (Proof Of Concept), rol in korte tijd een eerste versie uit en ga met
de bevindingen van je doelgroep (veelal kritiek) aan de slag en maak je idee elke dag tot een beter product.”
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Bedrijf: Schuttelaar & Partners is een advies- en communicatiebureau voor een duurzame en gezonde wereld. Coosto levert software voor
het meten van sociale media-activiteiten en reputatiemanagement.
Wat doen ze met de data: Schuttelaar & Partners maakt gebruik van de monitoringtool Coosto. Voor klanten haalt het bedrijf grote
hoeveelheden data op van voornamelijk sociale media en deze worden geanalyseerd voor de klant. De social trendanalyse brengt op
basis van miljoenen berichten van met name Twitter de relevante activiteiten rond een merk of onderwerp in kaart. De relaties tussen
onderwerpen en de mensen die over de onderwerpen schrijven, worden gevisualiseerd.
Wat levert het op: Door deze analyse kom je erachter welke discussies er spelen rondom het merk en in de branche van de klant. Wie zijn
potentiële ambassadeurs of juist de criticasters? Ook biedt het inzicht in trending topics en verandering in sentiment. Hierdoor worden
adviezen goed onderbouwd en gespecificeerd.
Tip van Nadine Buijs (communicatieadviseur): “Luister naar de gesprekken online, reageer en anticipeer. Loop vooruit op de trends!”
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Bedrijf: Comon Invent is ontwikkelaar van een informatiesysteem van elektronische neuzen: eNoses.
Wat doen ze met de data: De eNoses detecteren gassen die bijvoorbeeld kunnen vrijkomen uit de petrochemische industrie en
schepen. Met slimme algoritmen wordt de sensordata opgewerkt tot nuttige informatie waarmee real-time inzicht wordt verkregen
in de opkomst en verspreiding van vieze geuren.
Wat levert het op: De detectie en voorspelkracht van eNose netwerken wordt steeds groter doordat het systeem steeds ‘bijleert’. Door
steeds meer databronnen te koppelen, ontstaat een regionaal monitoringsysteem dat toegankelijk is voor zowel de industrie én overheid.
In Nederland besnuffelen de eNoses onder meer de havens van Rotterdam, Amsterdam, Moerdijk en Eemshaven. Daarnaast is het ook een
exportproduct geworden
Tip van Simon Bootsma (directeur): “Denk vanuit de toegevoegde waarde van de informatie die je wilt leveren in plaats vanuit
de techniek.”
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Bedrijf: Blackshore lost wereldvraagstukken op door de inzet van satellieten, crowdsourcing en serious gaming.
Wat doen ze met de data: In de game Cerberus helpt ‘the crowd’ met de verkenning van rampgebieden, de detectie van illegale boskap
of bijvoorbeeld het speuren naar vluchtelingen. Door alle spelresultaten te combineren ontstaan hoogwaardige landkaarten (GIS).
Wat levert het op: Het inzetten van de ‘brain power’ van gamers genereert sneller en grondiger kaarten dan experts dat kunnen. Bovendien verhoogt het de betrokkenheid bij spannende wereldvraagstukken en dragen zij collectief bij aan de oplossing.
Tip van Hans Woud (directeur): “Ga niet ondoordacht op jacht naar investeerders, maar focus je op je eigen product en kijk waar je
samen kan werken met andere (startende) bedrijven om zo gezamenlijk projecten op te starten.”
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Bedrijf: De restaurants in Dierenpark Burgers’ Zoo
Wat doen ze met de data: Burgers’ Zoo heeft 4 jaar lang door middel van data-analyse, onderzocht hoe ze een betere voorspelling
kunnen maken van de horeca afname door parkbezoekers. Deze analyse hield o.a. rekening met historische afname en weersomstandigheden met als doel een betere planning voor de hoeveelheid voedsel die je inkoopt en met als resultaat minder verspilling.
Wat levert het op: Bij dezelfde omzet wordt er nu ongeveer 28% minder voedsel ingekocht. De kostprijs wordt scherper in de gaten
gehouden. Dit heeft positief resultaat op de inkoop.
Tip van Gerard Peters: “Bereid alles goed voor in duidelijke instructies, in ons geval recepturen. Check regelmatig of iedereen zich aan
de recepturen houdt. Maak mensen bewust dat je door verspillingen, op het eind van de dag druk bent om – onnodig - voedsel in de
kliko te gooien.”
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Bedrijf: Luminext levert beheer- en managementsystemen voor intelligente openbare verlichting en andere objecten in de buitenruimte.
Wat doen ze met de data: Slimme openbare verlichting en smart city toepassingen die de leefomgeving duurzamer, veiliger en aantrekkelijker
maken. Door meer licht te bieden wanneer het nodig is, te dimmen zodra het kan en de verlichting situationeel aan te passen, worden energie
en kosten bespaard en de CO2-uitstoot verlaagd. De verlichting en sensoren worden aangestuurd met telemanagementsoftware.
Wat levert het op: Dimbare verlichting wordt gebruikt in vele woonwijken, op N-wegen en op snelwegen. Calamiteitenverlichting maakt
de binnenstad veiliger voor het uitgangspubliek en zorgt ervoor dat hulpverleners beter hun werk kunnen doen. Bij een calamiteit kan de
politie extra spots activeren.
Tip van Mirjam Endendijk (marketing- & communicatiemanager): “Betrek je klant bij de ontwikkeling van innovatieve producten.
Ideeën worden scherper, testfases effectiever.”
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Bedrijf: Horus View and Explore BV ontwikkelt slimme software en integreert systemen op het gebied van video- & sensortechnologie.
Wat doen ze met de data: In wildparken van het Hurungwe-district op de grens van Zimbabwe en Zambia rijden terreinwagens rond met een
anti-stroperssysteem. Dit systeem bestaat uit camera’s, (warmte)sensoren, GPS en slimme algoritmes. De camera’s staan in contact met
warmtesensoren die speuren naar warmte in de omgeving. De hoge kwaliteitscamera’s maken gedetailleerde beelden gelinkt aan een locatie.
Zodra warmte gedetecteerd wordt, krijgt de camera de opdracht zich daarop te richten.
Wat levert het op: Het systeem maakt het mogelijk om gecontroleerd op afstand grote wildparken te scannen op stropersactiviteiten.
Sporen en bewijsmateriaal worden snel verzameld om stropers voor de rechtbank te brengen.
Tip van René Bolhuis (directeur): “De techniek is vaak zo gefikst, maar het is het allerbelangrijkste om ook de organisatie hierin mee te
nemen. Doe je dit niet dan heb je een prachtige technische oplossing, maar slechts een enkeling die het gebruikt.”
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