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voorwoord
In haar beleidsnota beschrijft viceminister-president Hilde Crevits, Vlaams minister van Economie, Innovatie.
Werk, Social Economie en Landbouw, de uitdagingen voor Vlaanderen om haar positie tot één van de meest
welvarende regio ter wereld te behouden. De klimaatverandering, de energievraagstukken, de Brexit, de toenemende
arbeidskrapte vragen om oplossingen die o.a. door de wetenschap aangereikt kunnen worden. Deze uitdagingen
vergen meestal een multidisciplinaire aanpak en samenwerking tussen kennisinstellingen, ondernemingen,
organisaties en overheden.
Omwille van de aard van hun praktijkgericht onderzoek bieden hogescholen antwoorden op deze complexe
vraagstukken. Ze zijn gewoon om over het muurtje van hun discipline te kijken. Zo werkt bijvoorbeeld een
onderzoeksgroep digitaliseren samen met de welzijns- en gezondheidssector om innovatieve producten te
ontwikkelen via een wetenschappelijk onderbouwde methode. Via deze samenwerking wordt kennis optimaal
benut door de betrokken partijen.
De 13 Vlaamse hogescholen hebben een gezamenlijke visie en instrument ontwikkeld om deze nieuwe praktijkgerichte kennis te ontsluiten naar KMO’s, social profit organisaties, steden en gemeenten en organisaties van het
leerplichtonderwijs. Deze werkveldpartners zijn op zoek naar kennis om een volgende stap in hun innovatietraject
te zetten. Hogescholen zijn ook goed geplaatst om deze kennisdiffusie activiteiten succesvol op te nemen.
Ze hebben via hun stages contacten met dit werkveld, ze zijn lokaal verankerd, hun experten zijn didactisch
onderlegd en brengen inzichten van (inter)nationale projecten tot op de werkvloer.
Het kennisdiffusie instrument Blikopener biedt kansen aan de werkveldpartners om nieuwe kennis en inzichten
te vergaren, zich te professionaliseren en al dan niet samen met de hogescholen te innoveren. Een leven-lang-leren
en innoveren zijn de troeven om in deze complexe en snel veranderende maatschappij toekomstbestendig te zijn.
Met dit magazine tonen we dat we via het instrument Blikopener het werkveld professionaliseren en impact op de
werkvloer realiseren.
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Onderzoek en Innovatie
aan de Vlaamse hogescholen
Hogescholen spelen we in op vragen van het werkveld of het beleid en zijn daarnaast ook voorlopers op vragen
van het werkveld. Ze dragen bij aan de kennisopbouw van de regio.
Onderzoek- en dienstverleningsactiviteiten verbinden de hogescholen rechtstreeks met het werkveld en liggen
mee aan de basis van de kennisdriehoek (onderwijs, onderzoek en innovatie). Dit resulteert in een gestructureerde
en duurzame samenwerking in de regio, waarin kennis gedeeld en samen ontwikkeld wordt. Via co-creatie in de
Quadruple helix worden technologische, economische en maatschappelijke innovaties ontwikkeld en geïmplementeerd. De praktijkgerichte onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten zijn de motor van innovatie die op haar beurt
zorgt voor welvaart en welzijn in onze samenleving.
Via het praktijkgericht onderzoek verwerven de hogescholen op een wetenschappelijk onderbouwde methode
nieuwe kennis en inzichten die leiden tot nieuwe producten, methoden en processen die bijdragen tot het oplossen
van reële problemen en vraagstellingen van het werkveld. Deze nieuwe kennis leidt eveneens tot vernieuwing en/of
het up-to-date houden van het curriculum en draagt bij tot de professionalisering van medewerkers, studenten en
het werkveld.
De dienstverleningsactiviteiten van de hogescholen dragen bij tot het verspreiden en het toepassen van wetenschappelijke en praktijkgerichte kennis. We onderscheiden ontwikkelingsactiviteiten, het verlenen van laagdrempelige adviezen, het zetelen in beleids- en bestuursorganen, het organiseren van seminaries en studiedagen en
het aanbieden van navorming en training op maat voor het werkveld en voor de hogeschool.
Onderzoeks- en dienstverleningsactiviteiten stimuleren en faciliteren onderzoeksgebaseerd, kwaliteitsvol en
actueel onderwijs waarin creativiteit, innovatie en ondernemen een centrale rol spelen. De voordelen voor
studenten en docenten zijn legio : een up-to-date curriculum, het kunnen beschikken over innovatieve infrastructuur,
de co-creatie met het werkveld, de ontwikkeling van specifieke competenties die een meerwaarde bieden voor hun
tewerkstelling. Leerlingen van secundaire scholen worden alsmaar meer betrokken bij de onderzoeksactiviteiten
van de hogescholen en vinden o.a. via deze samenwerking de weg naar de hogescholen.
Hogescholen vormen dus een sleutelactor in de creatie van vernieuwende praktijkgerichte kennis voor de kenniseconomie en de maatschappelijke noden. Door middel van hun praktijkgerichte aanpak zijn de hogescholen
uitstekend geplaatst voor de transfer en de implementatie van de verworven kennis.
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Kennisdiffusie

Blikopener verruimt je kijk naar oplossingen
Heb je vragen over energie, circulaire economie, e-commerce, zorg en welzijn, digitalisering of andere thema’s,
stel dan gerust je vragen aan de experten van de hogescholen. Zij hebben Blikopener, een laagdrempelig

Heel wat KMO’s en social profit organisaties
zoeken kennis of ondersteuning voor innovatie

diensteninstrument ontwikkeld, dat antwoorden formuleert op deze vragen. Via Blikopener verruimen we jouw
kijk op innovatieve praktijkgerichte kennis en op de samenwerkingsmogelijkheden met de hogescholen.

en/of missen soms kansen om te innoveren.
Intake gesprek

Tot voor kort was het echter niet duidelijk welke

Tijdens een intakegesprek trachten we jouw

kennis en expertise de hogescholen voorhanden
hadden, noch hoe kmo’s en social profit organisaties
met hen zouden kunnen samenwerken.
Als antwoord op deze problematiek werd in 2019

vraag of probleem helder te formuleren.
Je krijgt inzicht in hoe je kan samenwerken

Eerstelijnsadvies
Tijdens een korte sessie van

met hogescholen en wat die verschillende
samenwerkingsmogelijkheden zijn.

maximaal vier uur delen xperts
gratis hun kennis over jouw thema.

Thematische Sessie

Blikopener, met de financiële steun van het

Via een groepsgesprek brengt

Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen,

Blikopener verschillende

gelanceerd.

stakeholders samen:
ondernemers, organisaties,
financiers, overheid, klanten,…
om over een bepaald thema
te debatteren.

Doorverwijzen

Verschillende samenwerkingsvormen

of capaciteit niet ter beschikking

met hogescholen zijn mogelijk: studenten-

hebben, verwijzen ze door naar
andere innovatiepartners.
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Samenwerken

Indien de hogescholen de kennis

projecten of stages, contractopdrachten, lid van
adviesraden of partner van collectieve projecten,...
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Ideëenverkenning

Blikopener, een instrument om slim te innoveren

Los van de vraag binnen jouw organisatie,

Via Blikopener kan je als onderneming of organisatie makkelijk in contact komen met de onderzoekers en experts van

kan het ook zijn dat een onderzoeker op een idee
broedt en dat met jou komt aftoetsen. Dat noemen
wij ideëenverkenning. De expert is geïnteresseerd in

de Vlaamse hogescholen. Het is een instrument, een dienstverlening. Blikopener helpt je tijdens een intake-gesprek
met het helder formuleren van je vraag of probleem. Zo krijg je inzicht in hoe je kan samenwerken met hogescholen en

hoe het werkveld omgaat met het onderwerp en het

wat de verschillende samenwerkingsmogelijkheden zijn. Beschikken de hogescholen zelf over de kennis en expertise

werkveld krijgt inzicht in oplossingen. Zo ontstaat

die je nodig hebt, dan kom je in aanmerking voor een eerstelijnsadvies of een thematische sessie.

kruisbestuiving. Het kan een alternatieve start zijn
van een samenwerking.

Via eerstelijnsadvies delen de experts hun praktijkgerichte innovatieve kennis over jouw thema. Dit advies is gratis
en neemt minder dan een halve dag in beslag. Of misschien is een thematische sessie meer iets voor jou? Vragen
die jij hebt, leven wellicht ook bij anderen. Via een groepsgesprek brengt Blikopener verschillende stakeholders samen:
ondernemingen, organisaties, financiers, overheid, klanten, … om over een bepaald thema te debatteren. Elk heeft
inbreng en wellicht ook vragen vanuit zijn eigen standpunt. De experts delen hun kennis met de verschillende partijen
maar wellicht krijg je van de andere deelnemers nuttige input.
De eenmalige kennisoverdracht tussen experts kan eventueel leiden tot een samenwerking met één of meerdere
hogescholen. Indien de kennis of capaciteit niet aanwezig is, wordt er doorverwezen naar andere innovatiepartners
zoals andere ondernemingen, kennisinstellingen, intermediaire organisaties zoals werkgeversorganisaties, sectororganisaties of speerpuntclusters. Iedere vraag krijgt dus een antwoord!
Wat na de dienstverlenende activiteit Blikopener?
Wordt er met een hogeschool een samenwerking opgezet dan zijn er verschillende mogelijkheden van bilaterale
tot collectieve samenwerkingsvormen om tot innovatie te komen. Als jouw vraag ook interessant is voor andere
ondernemingen of organisaties in de sector, kan er gekozen worden om het probleem collectief aan te pakken via
een praktijkgericht onderzoeks- of ontwikkelingsproject. Maar misschien is je vraag zo specifiek dat ze alleen op
jouw processen toepasbaar iS. In dit geval zal een bilaterale samenwerking ontstaan. Een andere mogelijkheid is het
inschakelen van coaching en advies tegen marktconforme prijzen. En dan zijn er nog de studentenprojecten waarbij
je kan rekenen op één of meerdere studenten om een deelaspect te onderzoeken, een testfase uit te voeren of een
innovatie effectief te realiseren mits de nodige begeleiding. Deze studenten, de toekomstige professionals, krijgen
kansen om te leren om reële vraagstukken op te lossen. Zowel de experts als jouw organisatie staan in voor hun
begeleiding. Dit is een wisselwerking. De specifieke samenwerkingsvormen kunnen per hogeschool verschillen en
worden dus met de hogeschool afgesproken.
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Meer
inspiratie?

Voor verdere inspiratie verwijzen we graag

Samenwerkingsmogelijkheden

door naar de website www.blikopener.vlaanderen

Uit een Blikopeneractiviteit kan een samenwerking met één of meerdere hogescholen vloeien. Enkele voorbeelden

en LinkedIn Blikopener.Vlaanderen

van samenwerkingsvormen zijn:
met studenten via: stages,
		

bachelor proeven,

		

projecten

met experten (onderzoekers, docenten) via: contractopdrachten,
						

collectieve (gesubsidieerde) projecten als partner of

						

als lid van een adviesraad

De onderneming of organisatie staat centraal.
De 13 Vlaamse hogescholen en de Vlaamse Hogescholenraad vormen een kennisnetwerk. Vragen van ondernemingen of organisaties, die niet beantwoord kunnen worden door een hogeschool, worden doorverwezen en opgenomen door een andere hogeschool. Het Blikopenernetwerk is ook een onderdeel van het VLAIO-netwerk. Dat betekent concreet dat vragen over financiering, fundamenteel onderzoek, startersadvies enz. doorgestuurd worden naar
en beantwoord worden door dit VLAIO-netwerk. De samenwerking met deze intermediaire organisaties garandeert
voor de ondernemingen en organisaties een efficiëntere en effectieve begeleiding in hun innovatieprocessen.
De resultaten
Tussen medio 2019 en medio 2021 werden meer dan 8000 ondernemingen en organisaties bereikt. Zij hebben allen
innovatieve praktijkgerichte kennis verworven of werden doorverwezen naar een partner van het VLAIO-netwerk.
De nieuwe inzichten hebben ertoe geleid dat de volgende stappen in het innovatieproces gezet konden worden.

“Blikopener is de brug tussen

Deze publicatie bevat ter illustratie van elke hogeschool een voorbeeld, waarin de vraag van de werkveldpartner,
de samenwerking, de activiteiten en de impact beschreven zijn.

jouw organisatie en het antwoord
op jouw innovatieve vraag.”
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Stel je vraag!

centraal aanspreekpunt
Vlaamse Hogescholenraad
Ria Bollen

Indien men niet precies weet bij welke hogeschool
men terecht kan, kan je met vragen over inhoudelijke

ria.bollen@vlaamsehogescholenraad.be
0476 31 00 90

thema’s of de samenwerking met de hogescholen
erecht bij het centraal aanspreekpunt van de
Vlaamse Hogescholenraad. In elk ander geval kan
men vanzelfsprekend rechtstreeks contact opnemen
met het centraal aanspreekpunt van de hogeschool.

vorige

volgende

AP Hogeschool Antwerpen

Karel de Grote Hogeschool

UC Leuven - Limburg

Eva Brodelet

Bram Oers

Stefan Lycops

eva.brodelet@ap.be

bram.oers@kdg.be

stefan.lycops@ucll.be

03 220 35 43

03 502 28 21

0477 43 86 59

Erasmushogeschool Brussel

LUCA School of Arts

VIVES Hogeschool

Justine De Leersnyder

Valery De Smedt

Alain Monnens

justine.de.leersnyder@ehb.be

valery.desmedt@luca-arts.be

alain.monnens@vives.be

02 559 15 81

0477 40 63 11

0486 89 11 47

Hogeschool Gent

Odisee

Arteveldehogeschool

Veerle Lamote

Stefanie Beghein

Mandy Claessens

veerle.lamote@hogent.be

stefanie.beghein@odisee.be

mandy.claessens@arteveldehs.be

0499 23 77 77

02 210 12 11

09 234 91 16

Hogeschool West-Vlaanderen

Hogeschool PXL

Kühne Bianka

Frank Vols

research@howest.be

frank.vols@pxl.be

0475 64 21 41

0484 35 58 97

Hogere Zeevaartschool

Thomas More

Geert Potters

Caroline Robert

geert.potters@hzs.be

caroline.robert@thomasmore.be

0496 20 87 73

0473 92 54 50
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De voordelen van samenwerking met hogescholen

Multi-disciplinair

Snel en efficiënt
doorverwijzen

Kennis over
innovatiesteun

Onderzoek
& Innovatie

+2.500
onderzoekers
+138.000
talenten
voor morgen
Verspreid over
heel Vlaanderen
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Didactisch
onderlegde
onderzoekers

Projectmatig
werken

Toegang tot
internationale
netwerken

Praktijkgericht
nauw contact met
het werkveld
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9 expertisedomeinen
Praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek is
de motor achter innovatie. De kennis en expertise
opgedaan tijdens dit onderzoek is immers
onmiddellijk inzetbaar in de praktijk.

Kunst & Cultuur

Werk & Economie

Mobiliteit

Gezondheid

Klimaat,
milieu en
schone energie

Onderwijs

Gelijke kansen

Ruimte &
Infrastructuur

Voedsel & Water
vorige

volgende
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Gelijke kansen
Als we spreken over gelijke kansen, dan denken we
meteen aan de verschillen tussen mannen en vrouwen en
de benadering van beide op de werkvloer of in de maatschappelijke thema’s. Gelijke kansen omvat echter meer.
Het gaat ook over de rechten van personen met een
handicap, het bestrijden van racisme en vreemdelingenhaat en de rechten van LGBTIQ-personen en de sociale
uitsluiting van mensen in kwetsbare leefsituaties.
De problematiek van gelijke kansen uit zich in bijna alle
takken van onze samenleving. De hogescholen staan op de
eerste rij om mee op te volgen, te sturen, te coachen en te
onderzoeken, samen met bedrijfspartners en overheid.

Bespreekbaar zijn
Duidelijk communiceren wordt in een diverse omgeving nog moeilijker. Het verschil in levensbeschouwing
en waarden stelt ons voor nieuwe uitdagingen. Hoe zeg je wat je denkt? Hoe weet je dat de ander je begrijpt?
Hoe voorkomen we dat gevoelige onderwerpen niet tot weerstand of conflict leiden? Dat is binnen een
homogene groep al niet makkelijk, laat staan in een omgeving waar visies en opinies samenkomen.
De hogescholen nemen daar hun rol op. Democratisch Dialoog, een project van de Erasmusschool in Brussel
bijvoorbeeld helpt gevoelige en controversiële onderwerpen bespreekbaar maken. Door interculturele vriendelijkheid mee te nemen op het kaderniveau kunnen ook bedrijven en social profit organisaties immers op een meer
structurele manier constructief omgaan met diversiteit en interculturele communicatie. Coaching en vorming
op maat zijn onontbeerlijk. De Vlaamse hogescholen zijn daar met hun expertise een ideale partners.
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Ethno-divers zorgen
Ook voor elkaar zorgen een heikel thema als je niet hetzelfde denkt over schaamte, rollenpatroon en religie of
als je gewoon lichamelijk of geestelijk niet hetzelfde kan als de ander. De kwetsbare groepen: ouderen, zwangere
vrouwen, langdurig zieken, dementen en patiënten in de laatste dagen van hun leven zijn nog eens zo kwetsbaar
als je ze in hun waarden en normen niet begrijpt. Niet alleen het publiek binnen de gezondheidszorg wordt steeds
meer divers. De Thomas More hogeschool voert onder andere onderzoek naar de manier waarop we nu en vooral
ook in de toekomst zullen omgaan met zorg. Ander praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek bekijkt dan weer
of eenzelfde migratieachtergrond tussen zorgverlener en zorgvrager de hulprelatie beïnvloedt. Hoe moet de
organisatie van de zorg daarop inspelen?

Inclusie
Bij competitiesporten, zoals voetbal is de dynamiek op en rond het veld nog vaak negatief. Dat verstoort de kansen
op sociale inclusie. Binnen de hogescholen werken onderzoekers daarom aan een bottom-up benadering om racisme in sport aan te pakken, in het bijzonder op het niveau van jeugd- en amateurclubs. Een ander onderzoeksthema
bij sociale inclusie in sport is interculturaliteit op het niveau van participatie en beleid.

Cultuur pour tout le monde
Het publiek dat deelneemt aan cultuurevenementen blijkt vaak weinig divers. Mensen met een migratieachtergrond lijken nog te weinig de weg te vinden naar onze culturele evenementen. Binnen de hogescholen
werken onderzoekers samen met organisaties om een divers publiek actief te betrekken bij cultuurwerking.
Ze buigen zich ook over meertalige diversiteit om ‘functioneel veeltalig leren’ te optimaliseren. Translanguaging
heet dat. Hoe kan je inzetten op de vorming van algemeen cultureel bewustzijn over grenzen van geslacht, taal,
afkomst en mogelijkheden heen? Hoe kom je tot een vreedzame conflicthantering? De resultaten van deze
onderzoeken zijn ook voor andere omgevingen zoals de bedrijfswereld interessant.

Ontdek
meer
expertisedomeinen
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Partnership op maat
Hogescholen hebben via praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek kennis en ervaring opgebouwd binnen
sociale diversiteit en ethno-diverse thema’s. Op vraag van bedrijven en organisaties kunnen de onderzoekers
hun medewerkers professionaliseren.
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Gezondheid
De samenleving vergrijst en aandoeningen evolueren.
Dat maakt de gezondheidszorg een sector die extra
performant en innoverend moet zijn. ‘Uitdaging’ is het
woord dat de sector kleurt. En uitdagingen vragen
om innovaties. Sneller, beter, kostenbesparend:
de ene opportuniteit sluit een andere niet uit.
Nieuwe vormen van zorg bieden zich aan.
En daar staan de Vlaamse hogescholen op de eerste rij.
Via praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek bouwen
ze veel kennis en ervaring op rond verschillende thema’s in
de zorg. Zij hebben bovendien een rechtstreekse lijn met
het werkveld én met de beleidsmakers.

Werkveld en beleidsmakers
Precies daarom zijn de hogescholen de ideale partner om projecten uit te werken die tijd, energie en middelen
vragen die de kleine of middelgrote onderneming vaak niet altijd heeft. Research bekostigen is als zorgorganisatie
niet altijd even evident. De tijd of de mogelijkheid om processen stil te leggen en innovaties uit te testen evenmin.
Het gaat immers over mensenlevens.
De onderzoekers van de hogescholen bundelen kennis van verschillende sectoren en kunnen die dan ook
opnieuw sector-overschrijdend inzetten. Het nauwe contact met het werkveld en de beleidsmakers is een
constante in dit verhaal. De experten zijn de lijm die de verschillende spelers aan elkaar binden. Ze leggen
hun oor te luister bij bedrijven en organisaties, denken mee om processen en scenario’s te optimaliseren,
testen de innovatieve oplossingen uit en communiceren indien nodig ook nog met de beleidsmakers.
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Bundelen van teams
Communicatie is key, niet alleen met de beleidsmakers, maar ook in de zorg zelf. Medische en zorgteams zijn
immers vaak samengesteld op basis van hun expertise maar missen dan weer communicatieve vaardigheden.
Toch zijn vaardigheden zoals omgang, teamwerk en leiderschap onontbeerlijk, vooral in acute of crisissituaties.
Communicatie beïnvloedt immers de veiligheid van je werkomgeving, je team, je collega’s én je patiënt. Via de
hogescholen kan je bekijken waar er nood is, wat de mogelijkheden zijn en hoe specifieke communicatietrainingen
ingezet kunnen worden om de werking in jouw organisatie te optimaliseren. Je kan rekenen op begeleiding,
ondersteuning en organisatie aangepast aan jouw specifieke noden.

De rol van technologie
De noden en uitdagingen in de hoogtechnologische medische teams gaan nu en in de toekomst vaak van
technische en technologische aard zijn. De zorgomgeving moet geoptimaliseerd worden. Voor de patiënt, uiteraard,
maar ook voor de zorgprofessional. Innovatie in de zorgtechnologie verbetert de veiligheid en de zelfredzaamheid
van zorgbehoevenden en verhoogt de levenskwaliteit in het algemeen. Daarnaast optimaliseert de innovatie ook
de werkomstandigheden van de zorgprofessionals.
De Vlaamse hogescholen helpen bij het bedenken, ontwikkelen en kosten-efficiënt inzetten van technologische
hulpmiddelen. Ze reiken de nodige inzichten aan op basis van bevragingen, pilootprojecten of interventiestudies
met zorgvragers en zorgverleners.
De expertise van de hogescholen is dermate uitgebreid dat ze vaak een antwoord kan bieden op die vragen die
je zelf nog niet eens formuleerde. Ze zijn immers in verschillende sectoren actief en bedenken creaties die in een
andere interpretatie misschien ook jouw domein kan optimaliseren.
Om al deze opties terdege te bekijken organiseren een aantal Vlaamse hogescholen bijvoorbeeld simulatiecentra
waar niet alleen studenten met computergestuurde poppen kunnen werken, maar ook de professionals hun
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vaardigheden kunnen aanscherpen en handelingen inoefenen in een veilige omgeving. Zo zijn er ook de zorg
proeftuinen. Ze betrekken patiënten, ouderen en zorgprofessionals bij het innovatieproces van bij het idee tot aan
de productie. Nieuwe ontwikkelingen beantwoorden op die manier optimaal aan de noden van de eindgebruiker.
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Lichaam, geest en maatschappij
Het is tenslotte die eindgebruiker die centraal staat. De kwetsbare groepen: ouderen, zwangere vrouwen, langdurig
zieken, dementen en patiënten in de laatste dagen van hun leven. Door de link met de overheden en stakeholders
uit de sociale sector hebben de Vlaamse hogescholen steeds een stapje voor. Ze volgen de nieuwste trends in
de zorg en door praktijkgericht onderzoek kunnen ze vragen vanuit het werkveld ‘evidence based’ benaderen.
Zorg beperkt zich echter niet tot het lichamelijke. Welzijn wordt breed gedefinieerd als lichamelijk, geestelijk
en maatschappelijk, en dit in de multiculturele, dichtbevolkte en uitdagende omgeving die Vlaanderen is.
De expertise van de hogescholen reikt dan ook verder dan nieuwe technologieën en producten. Ze buigen zich
bijvoorbeeld ook over vernieuwende maatschappelijke processen en organisatiestructuren, promotie van een
gezonde levensstijl en optimalisatie van (bio-)chemische analyses en processen.

Zorg is steeds in evolutie
Precies dat praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek van de Vlaamse hogescholen speelt rechtstreeks in op
de steeds veranderende noden van de sector. Onze snel evoluerende maatschappij eist tempo en flexibiliteit.
Digitalisering en cyber security, zelfmanagement en telewerken: thema’s die misschien niet meteen in het
traditionele plaatje van de idee over zorg passen, maar die brandend actueel zijn.
De Vlaamse hogescholen halen het onderste uit de kan in hun nauwe samenwerking met het werkveld.
Ze sleutelen aan de toekomst van de zorgsector: een innovatieve, optimale toekomst waarin de zorgprofessional
en de patiënt alle kansen krijgen.
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Klimaat, milieu
en schone energie

Van weggooien (lineair) naar hergebruiken (circulair)
We leven al jaren volgens het lineaire ‘Take, Make, Dispose’-model, wat zich vertaalt in minder natuurlijke grondstoffen en meer afvalstromen. Dat moet anders, met een circulair economisch model waarbij je grondstoffen
hergebruikt en producten aanbiedt als diensten - denk aan autodelen, waar je betaalt voor de rit en niet voor de
auto. Producten die zo lang mogelijk meegaan, wat andere eisen stelt aan design: van herbruikbare grondstoffen
en slimme ontwerpen tot experts in onderhoud, herstelling en recyclage.

Slimmer omgaan met water en energie(bronnen) zijn
belangrijke uitdagingen voor een klimaatneutrale
toekomst. Onze onderzoekers geven antwoorden op
vragen als ‘hoe kunnen we energie efficiënter opwekken,

Ook kmo’s kunnen bijdragen aan de ‘Sustainable Development Goals’ (SDG’s) van de Verenigde Naties, door te
evolueren naar een duurzame circulaire vorm van ondernemen. Bewust ecologische keuzes maken wordt steeds
belangrijker in de bedrijfswereld. Winst, of ‘Profit’, blijft een streefdoel maar daarnaast spelen ook ‘People’ en ‘Planet’
mee (de ‘triple P’). Duurzaam en succesvol ondernemen versterken elkaar. Naast economische waarde streven bedrijven ook naar een positieve impact op milieu en maatschappij. Reik uit naar onze experts als je hiervoor hulp wil.

(her)gebruiken en transporteren, zonder het milieu en dus ook het klimaat - extra te belasten?’
De nadruk ligt hierbij op duurzame energie, voornamelijk
thermische en elektrische, en valorisatie van afvalstromen
zoals water en biomassa. Naast innovaties in energie,
is ook expertise nodig in automatisatie en big data
om slimme systemen en netwerken te sturen.
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Afvalstromen en data optimaal gebruiken
Een positievere impact op het milieu is ook wat de chemiesector wil. Zo veel mogelijk grondstoffen omzetten met
zo weinig mogelijk energie, dat is het doel. Net als afvalstromen reduceren of valoriseren. Onze onderzoekers
ontwikkelden efficiënte extractieprocessen waarmee je duurzaam (nieuwe) chemicaliën recupereert uit biomassa
(zoals hout, algen of insecten) en nevenstromen (zoals groenten- of fruitafval) - zo krijg je groene alternatieven voor
kunst- en brandstoffen, smeermiddelen en solventen. Die innovatieve methoden worden ook gebruikt om afvalstromen te zuiveren en energie te recupereren. Vaak in combinatie met expertise in big data, artificial intelligence
en deep learning om alle processen te optimaliseren. Ook daarin hebben de hogescholen veel ervaring.
Data zijn nu eenmaal niet meer weg te denken uit ons leven. Ze zijn de brandstof voor ICT en energietechnologie.
Hoe datagedreven is jouw organisatie? Is jouw data klaar voor de toekomst? En gebruik je jouw data om systemen
optimaal te laten (samen)werken? Onze experten helpen jou hierbij. Ze krijgen vaak vragen over de keuze, installatie
en afstelling van nieuwe technologieën zoals autonome en slimme energiesystemen, warmtepompen en zonnepanelen. Want door alles goed op elkaar af te stemmen, optimaliseer je de duurzaamheid. Het off-grid domoticahuis
in Gent is daar een levensecht voorbeeld van, met zonnepanelen voor energieproductie en een thuisbatterij voor
energieopslag.

Hernieuwbare energie produceren en opslaan
Hernieuwbare energie efficiënt produceren, opslaan en transporteren. Ook dat is belangrijk voor een klimaat)
neutrale toekomst. De nadruk ligt hierbij vooral op elektrische (zoals zonnepanelen, batterijen en smart gridsystemen) en thermische energie (zoals natuurlijke koudemiddelen en warmtepompen). Schone energie dus,
opgewekt uit energiebronnen die nooit opraken - bijvoorbeeld zonne- en windenergie, waterkracht en aardwarmte.
Heb je een energievraagstuk? Onze experten gaan ermee aan de slag: van innovatieve energieproductie en
hernieuwbare energie tot slimme energienetten en smart energy management, maar ook big data-verwerking, groen
energiebeleid of haalbaarheid. Ze buigen zich dagelijks over vragen rond duurzame energie en waterbeheer, zoals
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ook deze: ‘Hoe stemmen we vraag en aanbod van hernieuwbare energievormen op elkaar af? Hoe voorkomen we
blackouts en opwarming van de aarde? Wat met extreme wateroverlast en droogte? Wordt afvalwater een drinkbron?’
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Milieuvriendelijker rijden en bouwen
Of we in de toekomst gevaloriseerd afvalwater drinken is nog een vraag. Of voertuigen in de toekomst minder
benzine drinken niet meer. De evoluties in elektrische, waterstof en autonome voertuigen gaan hard. De impact
van mobiliteit op het milieu moet dan ook dalen. Dat kan door files en uitstoot te beperken, maar ook door
alternatieve modellen aan te bieden zoals autodelen. Je kan bij de hogescholen terecht voor tests, prototypes
en advies, maar ook voor sensibilisatie, marketing en industriële netwerken.
Nog een belangrijke sector om aan te pakken voor een klimaatneutrale toekomst, is de bouw. Dankzij nieuwe
technologieën en slimme werkwijzen verloopt bouwen steeds efficiënter. Al komt er heel wat kijken bij energierationeel en duurzaam bouwen: van ecologische materialen en groentoepassingen tot duurzame koelsystemen
en energieperformante installaties. De hogescholen hebben al die kennis en ervaring onder hun dak.
De expertise van de hogescholen reikt verder dan nieuwe technologieën, producten en processen voor schone
energie. Wil je doorgroeien naar een duurzame onderneming? Iemand die technologische evoluties vertaalt
naar oplossingen voor jouw organisatie? Hulp bij databeveiliging of meer?
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Kunst en cultuur
Wie kunst en cultuur zegt, zegt creativiteit en expressie.
De kunst om anderen te inspireren en verbinden.
Om horizons te verbreden en te verrijken.
Kunst is onlosmakelijk verbonden met mensen,
maar ook met innovaties en technologie. Want als mens
en wetenschap samenwerken ontstaat er magie.
De Vlaamse hogescholen werpen graag licht op hun
onderzoek en expertise, en de sprongen die hierdoor
worden genomen in muziek, design, architectuur,
events en andere creatieve industrieën.

In de spotlight
Ook de wereld van klank, geluid, beeld en licht staat niet stil. Nieuwe technologieën creëren nieuwe mogelijkheden
voor kunstmakers en artiesten. Zoals immersive music, een technische revolutie die je onderdompelt in geluid dat
werkelijk van alle kanten komt. Techniek en kunst verrijken elkaar. Zo helpt data science de muziekindustrie om
objectievere beslissingen te nemen: voorspellingen op basis van digitale gegevens over, bijvoorbeeld, de opkomst
bij een concert of de populariteit van een band. Voor elke artistieke, technische of zakelijke vraag uit de muzieksector zoeken onze experten naar innovatieve oplossingen. Zoals het effect van LED-verlichting en digitale
projecties op lichtbeeld en decor. Of het effect van gekleurd licht op onze waarneming.
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De (circulaire) kunst van design
Ontwerpen is een kunst. Design waarbij de mens centraal staat, waarbij niet het probleem maar de oplossing telt.
Human centered design thinking, in functie van gebruikservaring of user experience. Of het nu gaat om een intuïtieve app, een complexe 3D-animatie of -printing of een virtueel interieurontwerp waarin je rondloopt en realtime
aanpassingen kan doen. De hogeschoolexperten vertalen de technologie naar een meerwaarde, in mensentaal.
Naast innovatie en techniek, speelt ook duurzaamheid een belangrijke rol bij design & manufacturing. Hoe
optimaliseer je ontwerpen? Hoe zet je productiesystemen duurzaam in? Welke milieuvriendelijke materialen
gebruik je best, en hoe kan je die recycleren of herbestemmen? Zo ontwikkelden onze onderzoekers een
designtool die ontwerpers binnen de meubel- en interieursector helpt om circulaire keuzes te maken. Want
investeren in duurzaamheid is investeren in de toekomst.

Toekomst voor toerisme
Toerisme en events zijn een investering in de toekomst, een investering in onze cultuur en ons mentaal welzijn.
Ze inspireren, verrijken en verbinden. Alleen is die impact soms moeilijk te meten. De hogescholen onderzoeken
en ontwikkelen methodes en tools die de impact van evenementen meten, voorspellen en verbeteren.
Het resultaat: events en stedelijke activiteiten die meer betrokkenheid, enthousiasme en buzz creëren. Afgestemd
op mensen, maatschappij en toekomst. Onze experten doen hiervoor onderzoek naar duurzaam toerisme, beleving
en digitale toepassingen voor cultuur, erfgoed en vrije tijd. De resultaten uit de wetenschap vertalen zich in de
praktijk naar inzichten die helpen om meerwaarde te creëren en beter te concurreren. Want zoals je wellicht weet,
zijn ook marketing en communicatie cruciaal.

Selecteer en communiceer
Elke organisatie en onderneming heeft baat bij gerichte marketing en communicatie. Wil je meer producten en
diensten verkopen? Een betere structuur en organisatie? Weten op welke communicatiekanalen je best inzet?
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De hogescholen hebben expertise op elk marketingdomein. Een concreet voorbeeld? Onze experten deden een
eye-tracking-analyse voor Aveve om te zien naar welk POS-materiaal mensen kijken in de winkels en wat daarvan
blijft hangen. Meten is weten, daarom zijn data zo’n goudmijn.
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Gebruik data en technologie (veilig) in jouw voordeel
Je gelooft in het belang van nieuwe, digitale mediatechnologie zoals artificial intelligence (AI), internet of things
(IoT), virtual, augmented en mixed reality (VR, AR of MR). Maar hoe zet je die juist in? Onze onderzoekers helpen
jou bij elke stap, wat een meerwaarde is voor jouw onderneming en eindgebruikers. Wil je een training of opleiding
geven in een 360° video met virtual reality? Een chatbot die veelgestelde vragen beantwoordt? Een app vertalen
naar een commercieel haalbaar concept? VR-brillen of andere hightech-apparatuur uitlenen? De mogelijkheden
zijn groot, net als de data die je kan gebruiken.
Bij big data gaat het over grote, complexe of dynamische dataverzameling. Wil je een data-driven onderneming
die strategische beslissingen neemt, gebaseerd op data? Dan moet je die data eerst verzamelen en analyseren.
Het is ongelooflijk wat je met data kan doen, zoals de klantervaring verbeteren door klachten én suggesties op
sociale media te analyseren. Of apps gebruiksvriendelijker maken door het klikgedrag van gebruikers te onderzoeken.
En online consumenten persoonlijk benaderen door hun digitaal spoor slim in te zetten. Uiteraard binnen de richtlijnen
en wetgeving van (cyber)security en privacy. Want veiligheid en privacy moeten altijd gerespecteerd blijven.

Toon respect voor mens en milieu
Veel ondernemingen stellen eisen aan hun leveranciers over milieu en de sociale omstandigheden waarin ze
ondernemen. Naast prijs, kwaliteit en service speelt ook het ethisch karakter van een organisatie mee. Wil je een
duurzaamheidsbeleid integreren in jouw strategie? Verantwoord inzetten op menselijk kapitaal? De hogescholen
helpen jouw positieve impact op de maatschappij vergroten.
Zie je het groter of breder dan kunst en cultuur? Experten uit verschillende hogescholen en disciplines werken
enthousiast samen, wat zorgt voor multidisciplinaire kruisbestuiving.
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Onderwijs
Onze kennismaatschappij evolueert snel. Het onderwijs
is naast het verlengde ook de basis van deze evolutie.
Alles begint er: van studiekeuzes en navormingen tot
(internationale) leergemeenschappen en praktijkonderzoek.
Leerkrachten en leerlingen vormen de toekomst.
Gesteund door innovaties, om kennis te differentiëren.
Door nieuwe manieren van leren en feedback krijgen,
om leercurves te vergroten. Door nieuwe educatieve technologieën, om verder te professionaliseren.
Altijd met aandacht voor menselijke en zachte vaardigheden, want ook die tillen onze maatschappij omhoog.
En daarin speelt het onderwijs een sleutelrol.

Onderwijs tilt de samenleving naar een hoger niveau
Ons onderwijs weerspiegelt onze maatschappij. Uiteenlopende visies en opinies komen er samen, net als verschillende
waarden en culturen. Dat stelt leerkrachten en begeleiders voor nieuwe uitdagingen, waarin onze experts hen
ondersteunen met specifieke tools. Tools om gevoelige onderwerpen en ethische thema’s te bespreken, om een
open en opbouwende dialoog aan te gaan, om diversiteit en interculturele communicatie te omarmen.
De Vlaamse hogescholen helpen om deze nieuwsgierige, kritische houding te stimuleren bij begeleiders en leerlingen.
Om open te kijken naar zichzelf, de ander en de wereld. Dat kan in lessen (natuur)wetenschappen en levensbeschouwing maar ook daarnaast. Want elke onderwijsprofessional botst op gevoelige situaties die een vreedzame
conflicthantering vragen. De diversiteit en etnisch-culturele achtergronden bij begeleiders en lerenden groeit.
Het onderwijs wil elk individu betrekken en gelijke kansen bieden, een leven lang.
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Digitale transformatie zorgt voor nieuwe manier van leren
Leren doe je een leven lang, en dat hoeft niet per se op een schoolbank. Nieuwe educatieve technologieën zorgen
voor innovatieve manieren van leren, ook in bedrijfscontexten. Slimme technologieën zoals Artificiële Intelligentie
(AI) creëren een gedifferentieerde en gepersonaliseerde aanpak van onderwijzen, leren en evalueren. Je simuleert
bijvoorbeeld complexe leersituaties met immersieve technologieën als Augmented, Virtual of eXtended Reality (AR,
VR of XR). Immersive Training wordt steeds meer ingezet voor opleiding, vooral in industriële context. Ook Augmented Reality, waar een extra laag wordt gelegd op de realiteit, laat je interactief en daardoor efficiënter leren. De
experts aan de Vlaamse hogescholen helpen om die digitale mediatechnologie optimaal in te zetten in de praktijk.
Het voordeel van simulaties? Je oefent veilig in een levensechte omgeving waar begeleiders kunnen meekijken.
Hoe echter de situatie en hoe sneller de feedback, hoe gemakkelijker je leert. Zo ontwikkelden onze experten
bijvoorbeeld Virtual Reality-lessen waar studenten of medewerkers gebrieft worden op hun virtuele werkplek,
waardoor ze sneller kunnen starten. Er zijn ook simulatiecentra waar zorgprofessionals hun vaardigheden aanscherpen op computergestuurde poppen, of waar teamleden medische noodsituaties oefenen in een ingerichte
patiëntenkamer. Ook serious gaming, waar je leert in spelvorm, verhoogt het engagement. Voor verpleegkundigen
bestaan er spelconcepten met feedback en rekensleutels, en voor kinderen games als Skillville die hen financieel
onderrichten aan de hand van een digitale portefeuille. Ook e-courses en apps zijn niet meer weg te denken uit
onze digitale leer- en feedbackmaatschappij.

Ook taal, menselijke en zachte vaardigheden tellen mee
Digitale toepassingen helpen je leren, maar daarnaast speelt vooral de leerkracht een belangrijke rol. Hogescholen
zetten in op goede opleidingen en nabegeleidingen. Een gemotiveerde leerkracht tilt leerders naar een hoger
niveau. Een motiverende werkomgeving steunt lesgevers in die rol. Denk bijvoorbeeld aan extra ademruimte door
(high)techklassen te voorzien, maar even goed aan kwalitatieve begeleiding bij een burn-out. Zoek je hulp om
gericht te interviewen en de juiste kandidaat te selecteren? Ook daarin hebben de hogescholen veel expertise.
Naast motivatie en vreugde, bepaalt ook taalontwikkeling de weg naar succes. We hebben nood aan geletterde
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burgers die problemen creatief benaderen, over verschillende disciplines heen. Mensen die denken en doen in
dialoog, die zelf ontdekken en oplossingen zoeken. Daarop focust ook het STEM-onderwijs (Science, Technology,
Engineering en Mathematics). De hogescholen ontwikkelden didactische tools voor wetenschapscommunicatie
zoals Let’s Swab-kits, waarbij leerlingen experimenteren met microbiologie, en verplaatsbare pop-uplabs.
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Omdat communicatie zo cruciaal is, moeten meertalige en kansarme kinderen extra taalondersteuning krijgen,
zodat ze alle kansen krijgen om te slagen binnen én buiten het onderwijs.
Om kansengroepen te bereiken, speelt ook de sportleerkracht een belangrijke rol. Want sporten is meer dan leren
bewegen. Sport helpt je sociaal netwerk uitbouwen, draagt bij tot je psychosociaal welbevinden en leert je omgaan
met winst, verlies en fair play. Allemaal aspecten die zorgen dat je jouw draai vindt in onze maatschappij. En laat
dat nu net het doel zijn van het onderwijs: een leven lang leren, en mee betekenis geven aan onze samenleving.
Sta je te springen om bij te leren? Om te brainstormen met ervaren experten? Om verder te kijken dan je eigen
discipline? Onze deuren staan altijd open. Informeer hoe experts uit verschillende hogescholen en vakgebieden
jouw project (samen) naar een hoger niveau tillen.

Ontdek
meer
expertisedomeinen

vorige

volgende

Vlaamse Hogescholenraad · Uitpakken met impact · 2021

25

Mobiliteit

Duurzaam, het kan.
Er is steeds meer nood aan vervoer en transport en dus is er ook steeds meer verkeer op de weg. De vraag
naar duurzame mobiliteit stelt zich dus. Hoe verkleinen we de ecologische impact en werken we naar nieuwe
emissie-lage of -neutrale oplossingen? Mobiliteit anders gaan inkleuren kan bijvoorbeeld door autodelen, maar

De wereld ons dorp. Klinkt simpel en logisch, toch?

ook door opkomende drijvende krachten, zoals digitalisering, elektrificeren, hernieuwbare energieproductie en
zelfrijdende voertuigen uit te testen en in te zetten. De mobiliteitssector zit in een overgangsfase.

En opeens was mobiliteit niet meer weg te denken uit onze
dagelijkse realiteit. Het geheel van verplaatsingen, vervoersmiddelen en –infrastructuur zit in een constante evolutie.
De auto die ons wanneer we maar willen van a naar b
brengt en de mobiliteit die ons in de internationaal
georganiseerde bedrijfswereld zo lief is, heeft ook effect
op andere aspecten in onze samenleving: veiligheid,
milieu en de kwaliteit van de leefomgeving.
De minder duurzame systemen vandaag zorgen voor
een groeiend vraagstuk. In de 13 Vlaamse hogescholen
zoeken verschillende onderzoeksteams naar antwoorden.
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We kunnen niet verwachten dat van vandaag op morgen alle wagens elektrisch of autonoom rijden. Hoe we zover
raken is een vraag die het meer dan waard is om te bekijken. De experts van de hogescholen kunnen je hiermee
helpen. Misschien zoek je een onafhankelijk testorgaan voor het valideren en testen van autonome en emissie-lage
voertuigtechnologie? Of heb je een vraag naar het ombouwen van je bestaande wagenpark, naar autonoom of
alternatieve aandrijving? Het verbruik, vermogen en uitstoot van je wagenpark in kaart brengen of rond de tafel
zitten over alternatieve brandstoffen zoals waterstof en sensortechnologie voor autonome mobiliteit?
De onderzoekers van de hogescholen hebben de kennis en de infrastructuur om je advies te geven en metingen
uit te voeren. Het gezamenlijke doel: universele bereikbaarheid, schone, veilige en efficiënte mobiliteit.
Los van de technische kant van het verhaal is het ook belangrijk om de transportsector zelf, het grote publiek en de
overheid te sensibiliseren. De hogescholen bundelen hun expertisedomeinen en bieden ook op psychologisch vlak
en binnen communicatie en marketing ondersteuning.

Ontdek
meer
expertisedomeinen

vorige

volgende

Vlaamse Hogescholenraad · Uitpakken met impact · 2021

27

De toekomst tekenen
Het mobiliteitslandschap hertekenen is een must. Misschien moet zelfs het voertuig als totaalconcept herbekeken
worden. Is er voordeel te halen uit ‘slimme’ wagens die zelf aangeven wanneer onderdelen aan vervanging toe zijn?
Wat is het ultieme potentieel binnen de sector? De hogescholen staan op de eerste rij om de toekomst binnen deze
sector mee uit te tekenen samen met bedrijfspartners en overheid. Maar het hoeft niet altijd over baantransport te
gaan. Onze experts buigen zich ook over duurzame scheepvaart. De onderzoeksgroep rond duurzaamheid specialiseert zich in de impact van motoren op ons welzijn, onze gezondheid en onze omgeving. Ze bouwen expertise op
over onder andere de luchtkwaliteit op en rondom schepen. Bekijken maatregels die de luchtkwaliteit verbeteren
en werken rond preventief onderhoud van motoren en rond energiebeheer. Uiteraard wordt ook de menselijke
factor niet uit het oog verloren. Wat is het effect van de scheepsuitstoot op de bemanning aan boord en op de
omgeving en hoe dragen de acties van de bemanning bij tot de totale scheepsuitstoot?

Interne mobiliteit
Ook binnen het bedrijf kunnen logistieke processen van goederen en personen aangepakt worden. Of het nu
gaat over macroprocessen in supply chain management of microprocessen om procesautomatisatie en robotica,
optimaliseren is noodzakelijk. budget is key. De verschillende stappen in deze logistieke processen goed op elkaar
afstemmen, kan leiden tot hogere efficiëntie, hogere productiviteit en lagere kosten.
Het ontwerpen, implementeren, analyseren, verbeteren en controleren van deze processen vraagt om heel wat specifieke kennis. Deze kennis is aanwezig bij hogescholen, die een sterke band hebben met de praktijk en praktijkgericht onderzoek. Daarom zijn zij de uitgelezen partners om samen de logistieke processen onder de loep te nemen.
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Ruimte en infrastructuur
Onze omgeving groeit, evolueert en verstedelijkt.
De uitdaging is om slimmer om te gaan met de ruimte
die we hebben. Door anders te denken, en bijvoorbeeld
aan co-creatie en participatie te doen met de buurt.
Door duurzaam te kiezen, zowel materialen als technieken
en processen, uit zorg voor ons klimaat en onze toekomst.
Voor onze gezondheid ook, want we zitten steeds
vaker binnen. Lichamelijke gezondheid, en bij
uitbreiding geestelijk en maatschappelijk welzijn.
Complexe uitdagingen waarin ruimte en
infrastructuur een verschil kunnen maken,
met de juiste knowhow en expertise.

Energierationeel en duurzaam bouwen en verbouwen
Een klimaatneutrale toekomst, dat is de uitdaging van deze tijd. De bouwsector draagt daarin een belangrijk
steentje bij, ais grote CO2-uitstoter. Dankzij nieuwe technieken en slimme werkwijzen verbeteren we het bouwproces en werken bouwteams efficiënter samen. Dat betekent een kortere doorloop, een langere levensduur
van gebouwen en hogere winstmarges. Zo voorkom je bijvoorbeeld materiaalverspilling en wachttijden door Lean
minded te zijn op alle bouwafdelingen. Naast verspilling minimaliseren, ligt de focus ook op duurzamer en
ecologischer kiezen. We streven naar een circulair model waarin materialen en producten zo lang mogelijk meegaan.
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Niet alleen duurzaam materiaal zorgt voor klimaatneutraal.
Ook duurzame energiesystemen in en rond gebouwen spelen een belangrijke rol. Deze technologieën helpen je onder
meer met het produceren, opslaan en distribueren van hernieuwbare energie. Voor thermische energie investeren
we in natuurlijke koelmiddelen en andere energiebesparende technologieën. Bij elektrische energie zoeken experts
naar de beste manier om opgewekte energie (via zonnepanelen) maximaal te bewaren (via batterijen) en zo efficiënt
mogelijk te gebruiken (via smart grid). Wist je dat je als bedrijf zelf energie kan aan- en verkopen op de energiemarkt
om kosten te besparen? Slim toch.

Kijk ruimer dankzij slimme innovaties en digitalisering
Elke industrie is vandaag een digitale industrie. Slimme innovaties en nieuwe technieken zijn niet meer weg te
denken uit ons leven. De voordelen zijn dan ook groot, zoals lagere faalkosten omdat je dankzij tekensoftware een
3D-gebouwmodel volledig virtueel kan doorlopen. Of autonome en slimme energiesystemen die optimaal draaien
dankzij artificiële intelligentie. De gebruiker staat altijd centraal in dit human-centered tech- en designverhaal.
Onze experten ontwikkelen de beste oplossing in functie van het probleem en vertalen technologie naar mensentaal. Denk maar aan Internet of Things (IoT) dat toestellen verbindt met het internet waardoor je ze kan aansturen,
zoals domotica waarmee je de verlichting of verwarming bedient vanop afstand.
Ook drones bieden een meerwaarde op afstanden en plaatsen waar je moeilijk komt. Bijvoorbeeld voor BIMwerfopvolging (Building Information Modelling) bij smart construction, maar ook om de gezondheid van bomen te
controleren in parken. De Vlaamse hogescholen hebben de technische, operationele en juridische expertise om
drones in te zetten. Naast drones, ondersteunen we jou ook in andere nieuwe digitale mediatechnologieën zoals
virtual, augmented of mixed reality, artificial intelligence en machine learning. Want hoe start je bijvoorbeeld met
artificial intelligence? Hoe haalbaar zijn die innovaties technisch en financieel? En welke bedrijfsprocessen
optimaliseer je op basis van data?

Safety first
Want dankzij digitale technologieën zet je ze slim om in gebruiksvriendelijke, efficiënte oplossingen. Alleen moet
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je ook aandacht hebben voor veiligheid en ethische overwegingen. De Vlaamse hogescholen hebben expertise in
(cyber)security en privacy, in het beveiligen van jouw data en computerverkeer en in het opstellen van een integraal
veiligheidsbeleid. Bij dat laatste is het belangrijk om preventief en curatief te werken, zo maakten we bijvoorbeeld
een checklist voor het plaatsen van bewakingscamera’s in bedrijven. Al speelt bij veiligheid ook de human factor
een grote rol: wat werkt wel of niet om gedrag te sturen?
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Samen naar een groene, gezonde, menselijke toekomst
De mens staat centraal in dit verhaal. De mens en zijn lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk welzijn in onze
multiculturele, dichtbevolkte, vergrijzende samenleving. Dat vraagt nieuwe vormen van zorg, waarin ruimte en
infrastructuur een verschil maken. Zoals co-creatief, duurzaam en participatief vormgeven van nieuwe woonvormen,
dienst- en hulpverlening: van steden die informeren bij kinderen voor kindvriendelijke ontwerpen tot woonzorgcentra die de buurt betrekken.
Wil je concrete handvatten om zorgzame dorpen op te zetten, vanuit een brede kijk op buurtzorg? Zoek je expertise
in space en service design, waarbij context en dienstverlening elkaar versterken in publieke en dienstverlenende
ruimtes? Hoop je gedragsverandering te creëren via nudging, door de omgevingsfactoren aan te passen?
Zo kunnen steden mensen aanzetten tot laagdrempelig bewegen dankzij een toegankelijke en uitnodigende
omgeving – datacaptatie en IT helpen jou om hierin heldere beslissingen te nemen. Want beweegvriendelijke
steden zijn leefbare steden: socialer, gezonder, veiliger en groener.
Over groen gesproken, ook daarvoor kan je vertrouwen op de knowhow en expertise van de Vlaamse hogescholen:
van de vormgeving van open, publieke en groene ruimtes tot natuurlijke plaagbeheersing, groenbeheer en biodiversiteit bij natuurdaken en openbaar groen.
Je leest het: op de Vlaamse hogescholen kan je bouwen. Onze expertises gaan diep, breed en ver. En samen
bereiken we nog meer, door de koppen bij elkaar te steken over verschillende disciplines heen. Benieuwd hoe
we jou nog kunnen helpen?
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Voedsel en water
De mens kan niet zonder voedsel en water, twee schatten
van de natuur. Alleen gaat het niet zo goed met die natuurlijke bronnen. De bevolking groeit, grondstoffen worden
schaarser en de planeet lijdt hieronder. Dus rijst de vraag
hoe we voldoende voedsel en water voorzien zonder extra
belasting voor het milieu?
Voor antwoorden moet je bij onze experts in duurzame
voedsel- en watersystemen zijn: van hernieuwbare grondstoffen en futureproof voedselproductie tot efficiënte
waterzuivering en meer.

Circulaire economie en recuperatie van grondstoffen
Hoe gaan we om met de schaarste van grondstoffen? De hogescholen doen onderzoek naar alternatieve grondstoffen en naar hergebruik van grondstoffen. Zo spelen algen en insecten een belangrijke rol als biomassa voor
onder meer (vee)voedingstoepassingen. Met de juiste extractieprocessen haal je er interessante biogebaseerde
grondstoffen uit, die je kan gebruiken voor andere eindproducten. Zo worden bijvoorbeeld geëxtraheerde vetten
uit de larven van de zwarte soldatenvlieg omgezet naar biogebaseerde surfactanten. Duurzaam en efficiënt dus,
net als het gebruik in silico-modellen waarbij scheikundige proeven gebeuren op basis van computerberekeningen.
Deze modellen voorspellen bijvoorbeeld de beste condities om algen te kweken of eileg te stimuleren bij insecten.
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Naast insecten en algen recupereren chemie-experts ook interessante chemicaliën uit diverse rest-, neven- en
afvalstromen. Het doel is om die duurzame, groene extractietechnieken verder te ontwikkelen en meer ‘afval’ te
zuiveren en valoriseren. Denk maar aan fruitteeltoverschotten die dienen als bron van bioactieve polyfenolen. De
bioactieve componenten zijn plantaardige ingrediënten die verder worden gebruikt in voedingssupplementen of
in de vlees- en brouwerijsector. Die valorisatie gebeurt ook bij andere afvalstromen zoals spuislib, wat ontstaat bij
waterzuivering. Daaruit worden waardevolle organische componenten geëxtraheerd zoals suiker- en eiwitachtige
verbindingen.

Toekomstbestendige landbouw en dierhouderij
Planten en dieren zijn de basis van onze voedselvoorziening. De rode draad bij onderzoek naar landbouw, dierhouderij en aquacultuur is een duurzame, ethisch verantwoorde omgang met de hulpbronnen. De onderzoeksexperten
optimaliseren en innoveren gangbare praktijken. Een mooi voorbeeld is de veredeling van bataat, een tropisch
gewas waarvan een variëteit werd ontwikkeld om lokaal te telen. Dankzij specifieke labotechnieken en computersoftware creëer je nieuwe plantenvariëteiten met bijvoorbeeld meer ziekteresistentie en een hogere opbrengst.
Benieuwd naar andere manieren van gewasbescherming of duurzame landbouw? De hogescholen beschikken over
een experimentele site waar zaken worden getest als veredelingsprogramma’s, natuurlijke plaagbeheersing, veld-,
labo- en potproeven.

Planten of dieren? De focus ligt op duurzaam en circulair.
En op de meerwaarde die ze voor elkaar kunnen betekenen. Zo worden residu’s van serreteelten hergebruikt als
voedsel voor zelfgekweekte omegabaars en rivierkreeft. Of gebeurt er onderzoek naar de mogelijkheid voor landbouwbedrijven om hun aanbod uit te breiden met visteelt. Als je met dieren werkt, steken ook gedragsbiologie en
dierenwelzijn de kop op. De hogescholen deden al onderzoek naar mobiele slachtmogelijkheden op de boerderij
en een welzijnsprotocol voor melkgeiten. Heb je een vraag over een concreet voedingsproduct? We hebben ook
expertise in productontwikkeling of -evaluatie, zoals de optimalisatie van recepturen en etiketten, of in veiligheid
van voedingsmiddelen, zoals bederf- en houdbaarheidstesten.
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Duurzaam waterbeheer en waterzuivering
Geen voedingsmiddelen zonder water of, meer zelfs, geen leven zonder water. Water is zowat ons kostbaarste bezit,
dus gaan we er best slim mee om. De Vlaamse hogescholen zijn een essentiële schakel in het ontwerpen, implementeren en onderhouden van een duurzaam energie- en watersysteem. Hoe hergebruiken we nuttige stoffen uit

vorige

volgende

Vlaamse Hogescholenraad · Uitpakken met impact · 2021

33

afvalwater? Wordt afvalwater onze drinkwaterbron? Hoe voorzien we in groeiende voedselnoden zonder extra druk
op het milieu? Experts uit verschillende disciplines buigen zich over dit soort vragen en komen met intelligente,
creatieve oplossingen.
Een concrete vraag uit de praktijk is hoe het wassen en verpakken van groenten de kwaliteit van het eindproduct
beïnvloedt. Nog een praktijkvoorbeeld is Aquaponics, een duurzaam productiesysteem van verse, gezonde groenten en vis. Dit teeltsysteem is erkend door het Europees Parlement als een van ‘de tien technologieën die ons leven
kunnen veranderen’ omdat het helpt bij de grensoverschrijdende problemen van waterbeheer, voedselzekerheid en
duurzame stadsontwikkeling. Naast duurzaam waterbeheer is ook waterzuivering van groot belang. Hoe je jouw waterzuivering optimaliseert? Onze experts geven advies over de kwaliteitsparameters voor je water en de efficiëntie
van je waterzuivering maar doen ook analyses op afvalwater of actief slib en zoveel meer.

Research is the fuel for ideas
Over zoveel meer gesproken. Naast expertise in voedsel en water bieden de Vlaamse hogescholen ook advies op
andere vlakken om jouw organisatie, processen of producten naar een hoger niveau te tillen. Marketing bijvoorbeeld, om de juiste boodschap bij de juiste mensen te krijgen of om je strategie te bepalen. Die strategie omvat best
ook een duurzaamheidsbeleid, zeker in dit domein. Want niet alleen prijs, kwaliteit en service zijn belangrijk maar
ook milieu en sociale omstandigheden. Menselijk kapitaal dus, waarvoor je trouwens een beroep kan doen op onze
experts in hr en organisatieontwikkeling.
Blijven ontwikkelen, blijven onderzoeken, blijven toetsen aan de praktijk. Dat resulteert in de beste oplossingen.
Doe je dat puur op buikgevoel? Dan onderschat je misschien het belang van digitale data: die kunnen jou helpen
om verbeterpunten op te sporen en strategische beslissingen te nemen. Een vak apart, waarvan onze experts tot in
de kleinste details op de hoogte zijn. Hulp nodig om jouw databestanden veilig te stellen of te verbinden? Om jouw
bedrijfsprocessen efficiënter te maken met blockchain-technologie? Om drones in te zetten voor smart farming?
Om mensen op te leiden in een virtual reality-omgeving? Of nieuwe digitale technologieën in te zetten op andere
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vlakken? Wij onderzoeken het graag voor jou, want ‘research is the fuel for ideas’.
Stromen je interesses verder dan voedsel en water? Blijf niet op je honger zitten en informeer hoe experts uit
verschillende hogescholen en disciplines (samen) een verschil maken voor jou.
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Werk & Economie
Werk bepaalt je leven en je ritme. Vaak ook je gezondheid
en je gezins- en sociaal leven. Voor werk sta je op. Van werk
word je moe. Werk bepaalt je gedrag en dat van iedereen
rond jou.
Precies daarom is werk zo belangrijk in onze maatschappij.
Werk en economie, onlosmakelijk verbonden, sturen onze
samenleving. Ze zijn de motor, het hart en de reden van
alles wat functioneert. Het is echter geen evidentie om zelf
over alle expertise te beschikken om te groeien en je bedrijf
te laten groeien.
Dan zijn de Vlaamse hogescholen je ideale partner. Door

Sterke merken

hun onderzoek en kennis staan ze op de eerste rij in de

Om je op de arbeidsmarkt te gooien, moet je weten wie je bent en wat je waard bent, maar als bedrijf is dat
minstens even belangrijk. Het is niet eenvoudig om je als merk te onderscheiden. Een sterke identiteit is echter

evolutie van onze economie.

belangrijk voor herkenbaarheid en klantentrouw. Op basis van de missie en strategie van je organisatie kunnen de
hogescholen je bijstaan in het uitwerken van je identiteit: een logo, huisstijl, beelden, website. De visuele identiteit
van je bedrijf is immers het eerste wat klanten zien.
Ben je daarnaast ook benieuwd of je gewenste identiteit overeenkomt met de manier waarop je klanten over je
denken? Op basis van marktonderzoek brengen de hogescholen de belevingswereld van je klanten in kaart, hoe ze
denken over je merk en de manier waarop concurrenten zich voorstellen.
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Maatschappelijk verantwoord ondernemen
Je wil meer dan alleen maar een merk zijn. Je organisatie heeft een economisch doel, maar je wil ook maatschappelijk relevant zijn. Als organisatie draag je met je activiteiten en business strategieën bij aan het aanpakken van
de huidige maatschappelijk uitdagingen: economische uitdagingen, maar wellicht ook sociale en ecologische.
Je zoekt een evenwicht: het respecteren van de mensenrechten, inzetten op sociale gelijkheid en je wil ecologische
uitdagingen niet uit de weg gaan. Want ook al wijzen studies uit dat gemotiveerd personeel, tevreden klanten en
een goede reputatie ook voor meer winst zorgen, de vraag is nog maar hoe je dat allemaal waarmaakt. Een ervaren
partner is hier noodzakelijk. De hogescholen staan klaar om je te adviseren en te begeleiden bij je eerste stappen,
of bij het verdere proces richting een geïntegreerd maatschappelijk verantwoord ondernemingsbeleid. Dit kan gaan
over een duurzaam HR beleid, duurzame inkoop, futureproof business design, sociaal ondernemen…

Digitaal ondernemen
Meer nog dan al de rest zijn vandaag wellicht de digitale uitdagingen voelbaar in je dagelijkse werking. De Vlaamse
hogescholen voeren onderzoek naar het implementeren van digitale innovaties bij KMO’s, social profit organisaties
en overheden. Ze kunnen je dus een heel eind op weg helpen. Wat zijn de toekomstscenario’s, kansen en uitdagingen
van duurzaam ondernemen en toepassingen van nieuwe digitale technologie? Hoe ga je best om met de technologische en de financiële haalbaarheid van deze innovaties? Hoe versterk je de transitie van lokale economie en haar
stakeholders naar een duurzame en circulaire economie?

Data en privacy
Met je digitale activiteiten kom je meteen voor twee andere grote vraagstukken te staan: data en privacy. Big data
is een term die je bedrijf binnenglipt voor je het weet. Je verzamelt dermate veel data dat je door het bos de bomen
niet meer ziet: verkoop- en klantengegevens, berichten op social media, open data van overheden, en nog veel andere, soms ook activiteit gebonden data zoals het monitoren van toestellen en installaties. Hoe ga je daar mee om?
Bovendien krijg je ook te maken met de groeiende bezorgdheid van klanten, leveranciers en personeel over wat er
precies gebeurt met hun data. Het organiseren van big data en het sensibiliseren en informeren rond cybersecurity
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en privacy is een belangrijk onderdeel van de dienstverlening van de hogescholen. De Vlaamse hogescholen helpen
je om het roer stevig in de hand te houden.
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Stilstaan is achteruitgaan
…en dat wil je absoluut niet. Het runnen van een modern bedrijf en organisatie vereist up-to-date kennis van de
behoeften van de klant, het ontwikkelen en implementeren van een beleidsstrategie, het efficiënt inzetten van
marketing- en communicatiemiddelen en het ontwikkelen van een aangepaste organisatiestructuur en personeelsbeleid. In een snel veranderende, complexe wereld is het geen evidentie om op elk moment over de nodige expertise
ter zake te beschikken. Via de hogescholen kan je meteen rekenen op een uitgebreide expertise, gebaseerd op
toegepast en praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek en jarenlange ervaring in het bedrijfsleven en het
maatschappelijk werkveld van de betrokken docenten.

De ideale partner
De 13 Vlaamse hogescholen zijn er voor consultancy en advies. Ze doen onderzoek op maat en beschikken over
moderne labo’s en infrastructuur om je optimaal te begeleiden. Ze analyseren je vraag, doen de nodige dataverzameling en analyses en leveren een praktisch en werkbaar instrument af. Overschrijdt je vraag één onderzoeksdomein? Dan stellen ze een multidisciplinair team samen. Ze zijn je projectpartner, maken je wegwijs in de
mogelijke fondsen en helpen je met de aanvragen. Ze leiden je op via workshops op basis van je specifieke noden.
Ze coachen en begeleiden je team.
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Sportfederaties leren
data slim gebruiken

Vakjargon
Wannes Heirman, expert bij Data Driven Strategies AP hogeschool voegt toe: ‘Ik zag meteen de win-winsituatie. Met dit
project kon ik ervaring opdoen die ik kan doorgeven aan onze studenten. Bovendien, sport verbond beide partijen. Ik heb ervaring

De grote hoeveelheid data: het is een kwestie waar vele

met sportverenigingen. Ik weet hoe clubs werken. Dat vergemak-

organisaties vandaag mee worstelen. Ook de koepel-

kelijkte de samenwerking en de communicatie.’

federatie van de Vlaamse sportfederaties en hun clubs
waren begin 2020 op zoek naar kennis rond data.
Zij vonden in de onderzoekers van AP Hogeschool een

Als docent overheid en social profitcommunicatie is Wannes dan
ook vertrouwd met de dagelijkse realiteit van deze federaties.
“En deze is niet dezelfde als in een profitbedrijf. Dat maakte het

neutrale partner waarmee ze samen een laagdrempelige

voor AP wellicht ook een leuke uitdaging. De terminologie, die

workshopreeks opzette: de basics van datamarketing,

vaak heel business-centered is bij data-analyse, moest worden

contextgericht.

aangepast aan de nieuwe context. De rol van de vrijwilliger bleek
een andere belangrijke factor,” verduidelijkt Wannes.

Jérémie Deroo, projectcoördinator bij de Vlaamse Sportfederatie
vertelt: ‘We hadden al enkele contacten gehad met commerciële

Een berg data

bedrijven, maar zij schoven steeds één bepaald platform naar

Een workshop organiseren voor zo’n diverse groep is geen evi-

voor.

dentie. “Digitalisering en datagebruik is voor sommige federaties
echt nog nieuw,” deelt Jérémie. Wannes voegt toe: “De diversiteit

We wisten dat in Nederland een gelijkaardig project liep met

tussen de federaties was voor de onderzoekers dan ook meteen

Utrecht Data School. We zochten dus ook naar een oplossing bij

de grote uitdaging. Sommigen werkten wel al met geïntegreerde

universiteiten en hogescholen. Toen vonden we Data Driven Stra-

systemen. Anderen nog niet. Het is niet evident om dan voor

tegies op de website van AP Hogeschool en hun aanbod sprong

iedereen een relevant verhaal te brengen. We stuurden dus vooraf

ons meteen in het oog. Wannes verklaart de neutrale blik van de

een enquête uit naar de deelnemende federaties. We peilden naar

hogeschool: ‘Elk systeem vindt zichzelf uiteraard het beste. Dus

hun vragen en verwachtingen. De meest voorkomende vraag? We

is er ook weinig oog voor de minpunten. Wij kennen de verschil-

zitten op een berg data maar wat moeten we ermee?”

lende datasystemen die voor handen zijn. Vanuit onze expertise
hebben we een helikopteroverzicht en kunnen we dus ook een

Tijdens de workshops leerden de federaties effectief data gebrui-

neutraal advies geven.’

ken. Nieuwe leden werven en voorkomen dat bestaande leden
vertrekken, bijvoorbeeld. “Daarnaast kregen ze een achttal
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“Organisaties kunnen bij Data
Driven Strategies terecht voor
info en advies rond data driven
decision making, big data
consulting en GDPR.”
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AP Hogeschool Antwerpen
Eva Brodelet
eva.brodelet@ap.be
toepassingen voor waardecreatie door slim gebruik van data.

“Blikopener geeft de hogescholen een extra duwtje in de rug om

Prioriteiten stellen op een evidence-based manier. Maar je kan

naar buiten te komen met kennis die anders op de plank zou blij-

ook communicatie testen. Welke van twee campagnes werkt het

ven liggen. Het stimuleert om kennis te delen met het werkveld”

best? Welke boodschap sturen we uit? De federaties kunnen nu

besluit Wannes Heirman.

03 220 35 4

zelf kiezen met welke stappen ze aan de slag gaan,” zegt Wannes
Heirman.
De samenwerking stopt niet na de workshops. We nemen de
draad weer op in het najaar. “De informatie uit de workshops
sijpelt door. Sommige sportfederaties contacteren ons met
vragen. Ze zijn geïnteresseerd in een specifiek luik en willen dit
verder opvolgen via een individueel traject. Hier kunnen we een
nexus met studentenprojecten realiseren”, zegt Wannes Heirman.
Deze optie is zeker een meerwaarde. Sportfederaties hebben niet

www.ap.be/blikopenerthema/data-driven-strategies

altijd de grote middelen om in te zetten.’ De Sportfederatie bekijkt
hoe ze de individuele federaties verder kan ondersteunen op hun
weg naar meer digitalisering en data-optimalisatie.
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Jive: de carpool app

Met hun concreet communicatie-advies en het uiteindelijke plan
van aanpak konden we Jive op de kaart zetten. Bij AP Hogeschool
onderzochten studenten dan weer hoe we onze online zichtbaar-

Dankzij de carpool app Jive is er minder verkeer op
de baan. Meerijden met iemand die gedeeltelijk of
volledig dezelfde bestemming heeft, is niet alleen
interessant voor je portemonnee maar ook helemaal CO2
neutraal. Daar wordt Stan Jeanty, bezieler van de app
gelukkig van. Samen met de Arteveldehogeschool,
LUCA School of Arts en AP Hogeschool Antwerpen
realiseerde hij zijn droom.

heid en aanwezigheid konden optimaliseren. We kregen tips om
Instagram en Facebook beter te gebruiken. Dat zijn voor ons de
beste kanalen. Blij met het resultaat! En een leuke samenwerking
tussen hogescholen ook.”
Welke innovatieve kennis was nuttig?
Stan Jeanty: “Het visuele branding-materiaal dat LUCA aanleverde was meteen inzetbaar. Momenteel zijn er nog twee LUCA-studenten bij ons aan het werk om de puntjes nog beter op de ‘i’ te
zetten”.

Wat was de innovatienood van Jive?
Stan Jeanty: “De carpool app Jive is bedacht door een enthousiast
team van jonge mensen en ervaren experts met een gezamenlijke
passie: het milieu. We wilden de app lanceren en doen leven. In de

trekken en ervoor te gaan.”

Stan Jeanty: “Absoluut. Ik sprak al over Blikopener in ‘Start It

druk ligt op hoe privésector en academische wereld samenwerken.”

KBC’. En via LinkedIn bedankte ik iedereen die aan ons project

communicatie. Daarom ontwierpen de studenten van LUCA eerst
een nieuwe branding. We stelden daarna onze uitdaging voor aan
drie groepjes van studenten en experts communicatie, media en
design van de Arteveldehogeschool. Ze vertrokken elk vanuit hun
eigen insteek. Dat maakte de oefening boeiend.

09 234 91 16

se zijn we helaas nog niet klaar om het marketingbudget open te

Blikopener aan bod. De website overtuigde me, omdat daar de na-

was meteen duidelijk dat er werk was aan onze marketing en

mandy.claessens@arteveldehs.be

uitwerkten, is helemaal klaar voor gebruik. Door de corona-impas-

Kunnen jullie ons aanbevelen? Waarom?

Stan Jeanty: “We werkten samen met drie hogescholen. Het

Mandy Claessens

“De marketingcampagne, die de Arteveldestudenten voor ons

gesprekken over hoe we deze droom konden realiseren kwam ook

Hoe verliep de samenwerking?

Arteveldehogeschool

meewerkte. Blikopener vult het gat in de markt. Dit traject is uitstekend voor start-ups en jonge organisaties. Samenwerken met
studenten heeft voordelen. Er is een soort van onbevangenheid
en dat is wat je nodig hebt om te innoveren of nieuwe ideeën te
lanceren. Blikopener is een uitstekende partner en ik deel graag
deze boodschap. Bovendien kwam er nog de verrassende vraag
van een fiscaliteitsstudent om Jive als case te onderzoeken voor
zijn eindwerk. Daar waren wij niet naar op zoek, maar ondertussen staan we ook op dat vlak een stap verder. Een onverwachte
meevaller, dus.”
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Hoe klimaatbestendig
is jouw bouwperceel?

het Kenniscentrum tuin+ gekomen. Samen met onze opdrachtgevers en een private softwareontwikkelaar, Appwise, hebben we
het Groenblauwpeil ontwikkeld.’
Hoe zijn jullie met het Kenniscentrum in contact gekomen?

Het Kenniscentrum tuin+ van de Erasmushogeschool
werkte met Sumaqua, een specialist in waterbeheer en
-modellering aan een innovatieve online tool die burgers
sensibiliseert en advies op maat geeft over de klimaataspecten van hun bouwperceel. De opdrachtgevers
waren Vlario, departement Omgeving en de Vlaamse
Confederatie Bouw.

Vincent Wolfs: “We voerden een literatuurstudie uit. Daar kwam
Mijn Tuinlab, het burgerwetenschapsplatform dat tuin+ coördineert, als een ideaal voorbeeld voor het scoren van groen uit. We
hebben hen gecontacteerd en zo is de samenwerking gestart.”
Hoe verliep die samenwerking?
Vincent Wolfs: “Vlot, doelgericht en effectief. Bij het Kenniscentrum tuin+ vonden we de ideale balans tussen een wetenschappelijk onderbouwde benadering en pragmatisme. Een brede

Intense regenbuien zorgen voor wateroverlast in je tuin. Het gras
en de groenten verdorren door aanhoudende zomertemperaturen. Het is te nat en te droog tegelijk. Dankzij het groenblauwpeil
kunnen we nagaan met welke maatregelen we de blauwe aspecten, gelinkt aan regenwaterbeheer en de groene aspecten zoals

stuurgroep, met vertegenwoordigers van Agentschap Natuur en
Bos, Het Netwerk Architecten Vlaanderen, WTCB en de opdrachtgevers begeleidde de ontwikkeling van de tool. Het kenniscentrum wist altijd constructief in te spelen op de soms kritische
reflecties en wensen.”

biodiversiteit, koolstofopslag, luchtkwaliteit en verkoeling kunnen

Welke kennis van tuin+ was echt nuttig voor jullie?

verbeteren. Het Groenblauwpeil helpt burgers en experts bij het

Vincent Wolfs: “Ze hebben ons eerst geholpen bij de selectie van

kiezen van de juiste oplossingen. De online tool maakt burgers

de criteria waarop we het groen van een perceel zouden scoren.

bewust van de klimaatproblematiek en via een score krijgen ze

Zo zijn we op vier criteria gekomen: biodiversiteit, CO2-opslag,

gericht maatregelen aangeboden om hun perceel klimaatbesten-

luchtkwaliteit en verkoeling. Daarna hebben ze de berekening per

diger te maken. Vincent Wolfs, bestuurder van Sumaqua, geeft

criterium uitgewerkt en de adviezen voor burgers op basis van de

meer uitleg.

scoring geformuleerd. De ruime ervaring die het Kenniscentrum

Hoe zijn jullie tot een samenwerking met het Kenniscentrum
tuin+ gekomen?
Vincent Wolfs: “Voor water hadden we zelf de expertise in huis.
Voor groen zochten we een complementaire partner. Zo zijn we bij
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tuin+ met het burgerwetenschapsplatform Mijn Tuinlab heeft opgebouwd, kwam daarbij goed van pas. Ze stonden ons niet alleen
inhoudelijk bij, maar ondersteunden ook gericht bij de interface
en de vormgeving van de tool.
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Ze slaan een brug tussen wetenschappelijke inzichten en de
burger. Ze weten hoe te communiceren met burgers en hebben
aandachtspunten voor het beleid geformuleerd en ideeën aangebracht voor de verdere ontwikkeling van de tool.”
Wat hebben jullie met het advies van het Kenniscentrum tuin+
gedaan?
Vincent Wolfs: “Alle advies is opgenomen in de tool. Elke burger

Erasmushogeschool Brussel

kan ermee aan de slag op www.groenblauwpeil.be.”

Justine De Leersnyder

Zouden jullie het Kenniscentrum tuin+ aanbevelen aan andere
bedrijven en organisaties?

justine.de.leersnyder@ehb.be
02 559 15 81

Vincent Wolfs: “Zeker. Het Kenniscentrum werkt wetenschappelijk onderbouwd en is tegelijk heel praktijkgericht. We hadden
een kort traject met een krappe deadline, maar dat was geen probleem. Door hun ervaring leverden we de tool op de afgesproken
termijn af. Zonder hun inbreng was ons dat niet gelukt.”
Was de samenwerking ook een meerwaarde voor het Kenniscentrum tuin+ zelf?
Vincent Wolfs: “Dat denk ik wel. Ze zetten in op klimaatadaptie- en
mitigatie. Van elk initiatief in dat verband willen ze graag leren. Ik
hoorde ook dat de lancering van het Groenblauwpeil tot meer trafiek op hun eigen platform, Mijn Tuinlab, heeft geleid. Dat is mooi.”
Gaan jullie nog samenwerken in de toekomst?
Vincent Wolfs: “De opdrachtgevers bekijken momenteel hoe
ze tool verder kunnen uitbreiden. Daarna zullen we zeker het
gesprek weer aangaan.”
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Communicatiestructuur
en interne organisatie
onder de loep

Sofie Keersebilck: “Ja, omdat het interessant is om bij experten

De Republiek Brugge is een uitvalsbasis voor creatieve

zoekers hier ook een duidelijk beeld van hebben.”

terecht te kunnen. Zij helpen de vraagstelling juist te krijgen en
geven ook meteen toepasbare tools. Het is een voordeel dat de
mensen van het Research Centre for Sustainable Organizations
een multidisciplinaire expertise hebben. Als organisatie krijg je
verschillende uitdagingen op je bord en we merkten dat de onder-

en ondernemende geesten. Deze bruisende community

Hoe zijn jullie met Blikopener in contact gekomen?

in het hart van de stad klopte aan bij HOGENT om te

Sofie Keersebilck: “We leerden Blikopener kennen via een door-

praten over de communicatiestructuur. Samen werkten
ze een impactmatrix uit.

verwijzing van een collega-organisatie.”
goed te kunnen bepalen, hadden we daarna een live overleg met
onderzoekers van het Research Centre for Sustainable Organiza-

Wat is de innovatienood van jullie organisatie?
Sofie Keersebilck, coördinator pers & communicatie, De Republiek: “Wij maken ruimte voor ideeën, ontmoetingen en creatief en
duurzaam ondernemen. Voor en met iedereen die actief is in de
stad. De Republiek is er voor ondernemers, culturele organisaties

tions. Zij gaven ons meteen voorbeelden van organigrammen, een
lectuurlijstje, tips om een aanbesteding uit te schrijven bij een
communicatiebureau. Een belangrijke stap was het opmaken van
een impactmatrix. Hiervoor organiseerden de onderzoekers ter
plaatse een oefening met verschillende medewerkers.”

en voor dromers en kunstenaars. De focus van de projecten ligt op

Welke innovatieve kennis was nuttig voor jullie?

vakmanschap, voeding, korte keten, stadsvernieuwing en inclusie.

Sofie Keersebilck: “Het feit dat de onderzoekers meteen inzetbaar

De volgende stap in onze werking is het optimaliseren van onze
identiteit, onze communicatiestructuur en de interne organisatie.
Hoe tekenen we onze strategie uit om maximale impact te krijgen?
Welke communicatie-acties hebben we nodig? Welke processen
en methodieken kunnen we daarvoor toepassen? We wilden een
kritisch klankbord dat de lat hoog durft te leggen.”
Hoe verliep de samenwerking?
Sofie Keersebilck: “Vermits ons eerste contact midden in de lockdown viel, gebruikten we Teams om samen te zitten. Om onze nood
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Het verhaal van De Republiek komt recht uit de praktijk. Deze
organisatie kampt met heel wat zaken waar ook andere organisaties mee te maken hebben. Door hen verder te helpen, kunnen we
niet alleen onze expertise doorgeven, maar hebben we ook extra
materiaal om zelf over te reflecteren. Bovendien schept samenwerken ook een band. De Republiek is een organisatie waarmee
nu een warm contact is uitgebouwd. Daaruit kunnen interessante
stageplaatsen en opdrachten voor bachelorproeven voortvloeien.

materiaal meebrachten, zoals de organigrammen bijvoorbeeld.
En uiteraard het toepassen van de impactmatrix. Aanvankelijk bepaalden we onze doelgroepen algemener, maar de matrix maakte
duidelijk dat we meteen specifieker mogen zijn. Het linken van de
doelgroepen aan onze missie was een belangrijke oefening.”
Wat heb je gedaan met het advies van de hogeschool?
Sofie Keersebilck: “We zitten nu volop in een strategische oefe-

Hogeschool Gent

ning. Het advies kwam voor ons echt op het juiste moment.”

Veerle Lamote

Kunnen jullie Blikopener aanbevelen?

veerle.lamote@hogent.be
0499 23 77 77
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Per seconde gaat
vijf ton staal verloren
door corrosie

vormt een risico voor de veiligheid van het personeel in en op die

Er bestaan verschillende niet-destructieve testtechnieken om

installaties, of aan boord van corroderende schepen: negentig

kloven, lasdefecten, putcorrosie aan de binnenkant van metalen

procent van alle ongevallen met schepen wordt toegeschreven aan

buizen, enz. te detecteren met behulp van elektrochemische

corrosie. Hoe meer we het roesten van staal kunnen vermijden, hoe

metingen, röntgenradiografie of ultrasone analyse. Een aantal van

beter, dus. Samen met 14 partners uit 4 landen diende de Hogere

dergelijke sensoren zit zelfs geïntegreerd in het ontwerp van som-

Zeevaartschool daarom een INTERREG 2 Zeeën-project in, om een

mige installaties, of in beton met ingebed staal.

smart maintenance programma op te zetten rond corrosie: SOCOR-

Corrosie weegt daardoor zwaar door op de wereldeconomie – zwaarder dan we op het eerste gezicht zouden
denken. De IMPACT-studie van NACE (“National Association of Corrosion Engineers”, USA) rekende in 2016 voor
dat wereldwijd 3,8% van ons bruto binnenlands product
opgaat aan het voorkomen of herstellen van corrosie meer dan 500 miljard EUR voor de Europese Unie alleen!

RO, “Seeking out corrosion (before it is too late)”.

Het loutere gebruik van een sensorsysteem voor corrosie is echter
onvoldoende. De meeste van deze methoden zijn moeilijk te volgen

De S van smart en van sensorsysteem

gedurende een lange periode of vereisen frequente hands-on

Het eerste luik van dit project beantwoordt de vraag hoe corrosie

bediening. Ook meet elke monitoring die tegenwoordig plaatsvindt

kan worden gemeten. Niet dat corrosie vandaag de dag nog niet

het effect van corrosie en niet het risico: in de scheepvaart meten

wordt opgevolgd. In heel wat gevallen gaat dat dan door visuele

sensoren enkel het dunner worden van de scheepswand, en dienen

inspectie, ook onder water. Daarnaast bestaan er een aantal fysico-

ze dus enkel om de corrosie a posteriori te meten, niet a priori te

chemische sensoren die de corrosiesnelheid rechtstreeks meten.

voorkomen. En ten slotte is corrosie een fenomeen dat heel sterk

De meeste meetsystemen zijn opdringerig, zoals het gebruik van

kan variëren van plaats tot plaats.

coupons voor massaverlies, elektrische of inductieve weerstandsDe impact van corrosie wordt nog groter voor specifieke economi-

sondes en elektrochemische technieken.

sche sectoren. Volgens het Europese NeSSIE-project is 18% van de
technische operationele uitgaven (OPEX) van de offshore energieproductie te wijten aan corrosie. Voor havens zou zelfs 19,9%
van hun omzet opgaan aan preventie en onderhoud rond corrosie.
Bovendien kan één derde van al die kosten worden vermeden door
een slimmer, performanter systeem om het corrosieprobleem
te managen. Investeren in efficiëntere manieren om corrosie te
bestrijden, is dan ook een zinvolle keuze.
En er is meer. Staal is een cruciale hulpbron voor onze technologische samenleving, die we overal gebruiken, in allerlei constructies:
voor offshore-installaties, in havens, in industriële installaties...
Nieuw staal maken kost handen vol geld en neemt een grote
hap uit ons energie- en koolstofbudget. Roestige infrastructuur
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Bestaat er dan niet een alternatieve manier, om corrosie te voor-

De M van maintenance en management

spellen? Ja en nee. Corrosie is een complex fenomeen, aange-

Het sensorprobleem is echter niet het enige waar de industrie mee

dreven door een samenspel van verschillende fysicochemische

worstelt als het op corrosie aankomt. Wie het corrosieprobleem wil

oorzaken (temperatuur, pH, zoutgehalte, zuurstofconcentratie ...)

aanpakken, moet verder gaan dan alleen de installatie van een set

en gemoduleerd door de activiteit van een groot aantal bacteriële

sensoren, en moet dit aanvullen met een uitgebreid, snel en een-

consortia. Dit web van mogelijke (co-) mechanismen proberen te

voudig beheersysteem om de lokale fysisch-chemische omstandig-

ontwarren heeft de afgelopen 2500 jaar nog nooit tot een bevredi-

heden te meten, er een risicoanalyse op uit te voeren en dit aan

gend antwoord geleid.

te vullen met een levenscycluskostenanalyse.

Wij willen daarom het milieu beoordelen, in plaats van ons te

SOCORRO-project wil daarom sensormetingen verwerken met een

concentreren op de corrosie zelf: we gebruiken de fysicochemische

innovatief softwarepakket voor het beoordelen van de omgeving

en microbiële parameters die de omgeving waarin de corrosie voor-

waarin corrosie optreedt en daaruit een preventief risico te bereke-

komt, als markers en niet als causale factoren (een strategie die

nen. Finaal kan ons meet- en managementsysteem dan het risico

overvloedig wordt gebruikt in genetisch en biomedisch onderzoek

op corrosie weergeven met een “verkeerslicht”, met een groene,

of in milieuwetenschappen). Door de omgeving te meten, beoorde-

gele of rode kleurcode.

len we het risico op corrosie.
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Hogere Zeevaartschool
Geert Potters
geert.potters@hzs.be
0496 20 87 73
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Starters en
de arbeidsmarkt:
een verhaal van
verwachtingen

Hoe werkten jullie samen?

zelf ontdekken en proeven van verschillende contexten. Young

Leen Christiaens, hoofd van het KdG Career Center: “Het voor-

professionals willen hun loopbaan in eigen handen nemen. Ze

bereidend traject vroeg heel wat tijd. Dankzij Blikopener hadden

missen vaak de ondersteuning van de werkgever om dit ook echt

we de kans om de tijd te nemen om noden en verwachtingen

te doen. Het is aan bedrijven om hierop in te spelen. Zowel de

scherp te stellen en te komen tot een heel doelgerichte aanpak.

overheid als bedrijven promoten helaas standaard-hr-modellen.

We hadden ook al eigen onderzoeksresultaten uit het verleden.

Het onderzoek bewijst dat alternatieve modellen met een speci-

Er was dus een basis om van te vertrekken.”

fiek groei- en ontwikkeltraject meer in lijn zijn met hun noden en

Gitte Peeters: “We waren aangenaam verrast dat de experten

Wat zoek je als pas afgestudeerde in een werkgever?
Hoe trek je als werkgever deze young professional
aan én hoe hou je hem aan boord? Met deze vragen zat

verwachtingen van jonge werknemers.”

inzicht hadden in de allernieuwste hr-modellen. Hun aanpak is

Wat heb je gedaan met de resultaten van het onderzoek?

gestructureerd en ze staan dicht bij de young professional en

Gitte Peeters: “In een eerste fase deelden we de resultaten met

krijgen hen bovendien goed gemobiliseerd.”

starters om hen beter voor te bereiden op gesprekken met werkgevers. In een tweede fase zullen we de werkgevers informeren en

Unique Career. Blikopener bracht hen in contact met

Wat waren de uitdagingen van het onderzoek?

het Career Center van de Karel de Grote Hogeschool

Gitte Peeters: “Een uitdaging is om de resultaten van het onder-

in Antwerpen. Samen bevroegen ze 1.500 studenten en

zoek bij de verschillende partijen te krijgen. KdG Career Center

20.000 bedrijven. Het onderzoek informeert bedrijven,

zet daar volop op in. Ze organiseren webinars, bedrijven kunnen

Kunnen jullie Blikopener aanbevelen?

organisaties en overheid.

hen consulteren voor tips & tricks of zich aanmelden voor thema-

Gitte Peeters: “Wij hopen in de toekomst nog meer samen te wer-

sessies. Zo leren bedrijven bij over de noden en verwachtingen

ken. We zijn een van de privileged partners van het KdG Career

van hun (nieuwe) werknemers. Dat vertaalt zich in een optima-

Center en daar zijn we fier op!”

Welke vraag hadden jullie?
Gitte Peeters, business unit manager bij Unique Career: “Wij
hebben een bedrijvenbestand dat we regelmatig bevragen over

stimuleren om hun hr-beleid te optimaliseren met ontwikkeltrajecten op maat van het talent van de toekomst.”

lisering van hun hr-beleid voor jonge starters. Het resultaat: een
hogere retentie en meer jobtevredenheid bij young professionals.”

verschillende thema’s. En we zijn bekend met verschillende

Welke innovatieve kennis was nuttig?

onderzoeksmethoden. We hebben dus een goed idee van wat er

Gitte Peeters: “De lessen die we trekken uit het onderzoek uiter-

leeft bij de bedrijven. We staan helaas te ver van de leefwereld

aard. Er is nood aan sensibilisering bij werkgevers en bij young

van pas afgestudeerde studenten. Wat zoeken ze in een werkge-

professionals over elkaars verwachtingen. Beleidsmakers hebben

ver? Hoe krijgt een bedrijf deze talenten aan boord? Wat maakt

hier ook een rol in te spelen. Zij moeten het kader concretiseren.

hen gelukkig in een job? Wat zorgt ervoor dat starters loyaal zijn

Een goed voorbeeld is de werking in de Scandinavische landen.

Karel de Grote Hogeschool

aan een werkgever? We misten de expertise over de noden en

Daar combineren ze oriëntatie in het werkveld en flexibiliteit met

Bram Oers

verwachtingen van young professionals. Via Blikopener vonden

werkzekerheid. Uit ons onderzoek bleek dat er bij generaties Y en

bram.oers@kdg.be

we die bij het KdG Career Center.”

Z een onbetwistbare nood is aan flexibel werken. Ze willen zich-

03 502 28 21
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Je wandelt door je
ontwerp en kan het live
aanpassen

Een complex project. Wat was de grootste uitdaging?
Johan Verschaeve: Trouw blijven aan de wettelijke richtlijnen en
tegelijk een veiliger gevoel creëren voor minderjarige slachtoffers.
Daarover waakte een intern opgerichte werkgroep met onder
meer een kinderpsychiater en onze hoofdinspecteur, gespecialiseerd in Techniek Audiovisueel verhoor Minderjarigen (TAM).

Een diepvries. Daarop lijken politieverhoorkamers, ook
voor kinderen die slachtoffer zijn. Hoe maak je zo’n
ruimte warmer maar niet té cosy? Rekening houdend
met wetgeving en gedragswetenschappen. Een complexe
opdracht, met een innovatief resultaat van LUCA School
of Arts: een virtueel ontwerp waarin je rondloopt en
realtime aanpassingen kan doen.

Peter Vanooteghem: Naast conceptueel, werkten we onderzoekend. We bekeken bestaande videoverhoren, bestudeerden
voorbeelden uit Nederland en betrokken experts in kinderverhoor,
kleurenpsychologie, enzovoort. De ruimte kindvriendelijk maken

LUCA School of Arts
Valery De Smedt
valery.desmedt@luca-arts.be
0477 40 63 11

maar niet kinderlijk, dat was de uitdaging. Warm en egaal, met
zachte kleuren en natuurlijke materialen zoals linnen gordijnen
om de spiegels naar de regiekamer te maskeren.
Wat is de meerwaarde van samenwerken met een hogeschool?

Hoe belandt een videoverhoorkamer op de ontwerptafel van
interieurstudenten? Peter Vanooteghem: LUCA School of
Arts heeft een intern stagebureau, LUCA Upstairs. Daar werken studenten Interieurvormgeving aan reële opdrachten van

Peter Vanooteghem: Je krijgt frisse, andere inzichten. Wij kunnen
tijd nemen om de juiste oplossing te zoeken. Al dan niet met andere experts op de hogeschool zoals Traject3D voor 3D-animaties,
digital prototyping en interactieve, real-time ervaringen.

werkgevers, begeleidt door professionals. Vaak voor culturele of

Johan Verschaeve: Bij de voorstelling van hun ontwerp stonden we

sociaal-maatschappelijke organisaties. En vooral voor projecten

letterlijk in de nieuwe verhoorkamer. Virtueel, met een VR-bril. Dat

waar ruimte is voor creativiteit en research.

geeft een ruimtelijk gevoel en een goede beleving. We konden zelfs

Johan Verschaeve: Zoals de wacht- en videoverhoorkamer voor

live aanpassingen doen.

minderjarigen in ons nieuw politiegebouw, en eigenlijk in alle

Tevreden dus?

politiekantoren. Die zijn vaak kaal, wit en achterhaald. Triest, voor

Johan Verschaeve: Zeker, op alle gebied. Vlotte communicatie,

kinderen die daar als slachtoffer worden verhoord. Dus vroegen

respect voor deadlines en uitsluitend positieve reacties op het

wij LUCA Upstairs om een kindvriendelijke ruimte te creëren, en

ontwerp. Eeklo wordt het pilootproject, hopelijk volgen andere

daarbij rekening te houden met gedragswetenschappen en de

gebouwen. Want het concept kan ook worden toegepast op

verhoorwetgeving.

lokalen met andere vormen en afmetingen.
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Ideeën testen
in het lab:
buikgevoel versus
onderzoek

Tegemoet komen aan de noden van de klant

een ideaal instrument. De vier uur eerstelijnsadvies die we kregen,

Sven Hendrickx “Voor een uitdagend project kregen we de

gaf ons heel wat bruikbare informatie. We werden letterlijk aan

opdracht om nieuwe, gebruiksvriendelijke software te creëren.

het denken gezet. Deze oefening kan later weer tot nieuwe vragen

Door testing en gebruikersonderzoek onder begeleiding van Davy

leiden.”

De Winne kregen we een meer genuanceerd beeld van wat de
eindgebruiker nodig had. Dankzij die data konden we de klant met
evidence based argumenten overtuigen van ons voorstel.
Het resultaat is een kostenefficiënter project en toekomstgerichte, state of the art software die beter aansluit bij de noden van de

Via Blikopener liet Davy De Winne, expert UX-design
aan Odisee hogeschool, Antenna proeven van de meest
recente wetenschappelijke inzichten rond user centered
design. En dat smaakt naar meer.

eindgebruiker.”
Eén team, met één doel

singen waarbij kwaliteit en duurzaamheid primeren. Zij leggen het
accent op een gebruiksvriendelijke en mooie oplossing die – ondanks het feit dat er vaak sprake is van een technische complexiteit – intuïtief werkt voor zowel de gebruiker als de bezoeker. Via
studentenstages kwamen zij in contact met Odisee, en leerden ze
het UX-lab van Davy de Winne kennen. Sven Hendrickx, creative
director bij Antenna licht toe.

design-vraagstukken waar Antenna mee zit. “Wie weet leiden die
vragen tot nieuwe onderzoeksideeën. Zowel voor Antenna als
voor Odisee creëerde de samenwerking een grotere geloofwaardigheid en nieuwe mogelijkheden.”
www.weareantenna.be

De samenwerking tussen de hogeschool, de klant en de eindklant werd voor alle partijen een boeiend traject. Volgens Pieter
Van Peteghem, managing director van Antenna deelde het

Antenna is een creatief bureau met een focus op digitale oplos-

Davy De Winne is van zijn kant dan weer benieuwd naar de

hogeschoolteam niet alleen kennis, maar kon het ook de nodige

Meer info?

informatie op een toegankelijke manier overbrengen aan de klant.
“Het klikte”, zegt hij. “De filosofie zit goed en de experten kijken
met een open blik naar de case. Ze gebruiken theoretische concepten wanneer dat een meerwaarde is, zonder met vaktermen te
goochelen.”
Ook aan de kant van de hogeschool alleen maar lof over de samenwerking. “De theorie met de praktijk confronteren, daagt uit
om de wetenschappelijke inzichten verder bij te sturen. Het levert

Bijleren
Sven Hendrickx: “Wij hebben afgelopen jaren heel wat praktijkervaring opgebouwd rond gebruiksvriendelijkheid. De interface
van digitale tools wint aan belang. Onze klanten vinden user

bovendien inspirerende real life cases op die we in de lessen
kunnen verwerken”, zegt Davy De Winne.
Geloofwaardigheid en nieuwe uitdagingen

Odisee

Antenna zal zowel voor grotere uitdagingen als voor kleinscha-

Stefanie Beghein

ons buikgevoel wel klopte, en we wilden graag bijleren over het

lige vragen nog samenwerken met het UX-lab. Daarover zijn de

stefanie.beghein@odisee.be

user centered design proces.”

managing en creative director het eens. “Blikopener is hiervoor

02 210 12 11

experience design dan ook cruciaal. We stelden ons de vraag of
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Digitalisering in logistiek

Nood aan geschikte accommodatie

Personeelstekort oplossen

De naburige logistieke hotspots in Nederlands-Limburg (Venlo) en

De sector heeft behoefte aan meer instroom van logistiek gekwali-

Duitsland (Kreis Heinsberg) bereiken stilaan hun maximumcapa-

ficeerd personeel. Het grensoverschrijdende programma ‘Logistiek-

citeit. Dat biedt een mooie kans aan Belgisch-Limburg, maar het

LerenZonderGrenzen’ van Hogeschool PXL en Fontys Venlo zette al

vraagt ook om nieuwe, geschikte logistieke accommodatie. Daar

eerste stappen. Er is nog heel wat extra inspanning nodig om het

economie. Nederland en Duitsland zitten bijna aan hun

knelt het schoentje. Productiebedrijven willen zich graag vestigen

personeelstekort op te lossen.

maximum logistieke capaciteit. Benutten we ten volle de

waar er ruimte en logistieke troeven zijn, ook als ze daar meer voor

kansen die hun nabijheid biedt? Expertisecentrum PXL

moeten betalen. Helaas zijn die logistiek interessante vestigings-

Log-IC zette eind juni 2021 enkele prominente Limburgse

plaatsen niet zo dik gezaaid.

en de bedrijven zelf – gaat het expertisecentrum PXL Log-IC nu

Reglementitis wegwerken

noden nieuwe, concrete projecten uit te werken. Verder vertalen de

Logge administratie en overreglementering is niet alleen, maar

behoeften uit de praktijk zich ook verder in het curriculum van de

helaas ook voor de logistieke sector een knelpunt. Bouw- en

PXL-opleiding Supply Chain Management.

Logistiek is een belangrijke pijler in de Limburgse

ondernemers rond de tafel. Ze waren het eens over zes
zaken.
Digitalisering

milieuvergunningen, contradicties in de reglementering van ver-

Digitalisering in de logistieke sector niet meer terug te draaien is.

schillende overheidsniveaus en restricties op arbeidsvoorwaarden.

De coronacrisis heeft het belang van digitalisering nog extra in

Willen we van Limburg een Europese logistieke topregio maken,

de verf gezet. Of het nu gaat om realtime tracking van goederen

dan moet die reglementitis verdwijnen.

Met deze zes duidelijke bevindingen – geformuleerd door de sector
verder aan de slag. De bedoeling is om op basis van de actuele

Voor de organisatie van het rondetafelgesprek werkte PXL Log-IC
intensief samen met Pieter Walbers (opleidingshoofd PXL Supply
Chain Management) en Frank Vols (businessdeveloper PXL).

of om automatisering in logistieke centra en magazijnen:
digitalisering is key.

Meer info?

Correcte timing en communicatie primeert
Just-in-time-leveringen zijn niet altijd even noodzakelijk. Wie tijdens
de coronacrisis online aankocht, wilde de bestelling graag snel ontvangen. Anderzijds begrijpt de klant dat sommige producten langer
onderweg zijn. Zolang je de levertermijn van in het begin duidelijk
communiceert, hoeft een langzame levering geen probleem te zijn.
Extra diensten aanbieden
Klanten verwachten meer van een logistieke partner dan dat ze

Hogeschool PXL

goederen transporteren van punt A naar punt B. Je kan als logis-

Frank Vols

tiek bedrijf een meerwaarde bieden door extra dienstverlening

frank.vols@pxl.be

zoals opslag, packaging en administratieve ondersteuning.

0484 35 58 97
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Een tweede leven
voor koelboxen

Hoe verliep de samenwerking met de hogeschool?
Jos Miermans: ‘We doorliepen 2 trajecten met de hogeschool.
Eentje rond design en het andere rond ondernemerschap. Dat
was 2 keer een fijne samenwerking, ondanks dat corona het fysieke contact voor beide trajecten volledig onmogelijk maakte.’

Wat heb je gedaan met het advies dat de hogeschool gegeven
heeft?
Jos Miermans: ‘We nemen de ideeën en inzichten mee in de
gesprekken met mogelijke afnemers van ons end-of-life materiaal.
We denken dan bijvoorbeeld aan maatwerkbedrijven.’

Etheclo produceert IoT gestuurde koelboxen voor

Welke innovatieve kennis vanuit de hogeschool was nuttig?
Jos Miermans: ‘We kregen inspirationele ideeën van mogelijke
second life toepassingen en circulaire alternatieven voor onze
end-of-life koelboxen. Twee van de ideeën kwamen met een mogelijk business plan. Er was nog w<at werk aan de praktische en
financiële haalbaarheid. In volle Corona-crisis was dat helaas niet
evident omdat fysiek samenzitten en brainstormen onmogelijk
was. Toch kwamen we tot interessante alternatieven en denkpistes waar we verder op kunnen werken.’

Kunnen jullie ons als Thomas More aanbevelen? Waarom?
Jos Miermans: “Het was voor ons zeker een meerwaarde om met
de onderzoekers en studenten aan de slag te gaan rond reststromen. De hogeschool heeft heel uiteenlopende onderzoeksexpertise en beschikt over verschillende opleidingen waardoor
kennisuitwisseling en out-of-the-box denken gegarandeerd is.”

de levering van gekoelde producten zoals voeding en
medicatie. Zij zochten naar een creatieve oplossing om
de end-of-life koelboxen een tweede leven te geven.

Via een intake gesprek met Blikopener stelden ze hun noden
scherp. Studenten interieur design & architectuur en studenten
business & management van de Thomas More hogeschool
gingen aan de slag binnen het traject entrepreneurship.

Hoe zijn jullie met ons in contact gekomen?
Jos Miermans: ‘Via een matchmaking-event Blikopener. Zo werden we gelinkt aan de onderzoekers en docenten met de juiste
expertise.”

Een team van docenten en onderzoekers begeleidden hen en
de experts van Etheclo stuurden regelmatig bij. Na acht weken
stelden de studenten hun leuke, creatieve en ook commercieel
haalbare circulaire concepten voor. Een perfect voorbeeld hoe
studenten, bedrijven en docenten-onderzoekers kunnen
samenwerken.
Wat was de innovatienood van het bedrijf?
Jos Miermans: ‘Etheclo was op zoek naar innovatieve oplossingen
voor gebruikte koelboxen en koelplaten. Als bewuste, ecologische
producent vinden we het belangrijk om de kringloop te sluiten.
De opdracht voor de hogeschool: Nieuwe toepassingen voor het
duurzaam hergebruiken van end of live koelboxen en koelelementen zoeken vanuit een social responsability standpunt.’

Thomas More
Caroline Robert
caroline.robert@thomasmore.be
0473 92 54 50
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Samenwerken
is ideaal voor klant,
docent en student.

We verrichten praktijkgericht onderzoek en willen de verworven
kennis delen met ondernemingen en organisaties. Wij kunnen dus
specialisten inzetten maar ook studenten binnen een project hun
eindwerk laten uitbouwen. Wij hebben door ons breed aanbod opleidingen specialisten van de verschillende domeinen in huis. Die
specifieke domeinkennis is een troef in de samenwerking, voor de
UC Leuven - Limburg

klant en voor de docent maar vooral voor de student.”

Dagelijks grote hoeveelheden data verwerken. Daar zat

Stefan Lycops

advieskantoor Van Havermaet toch mee in de maag.

stefan.lycops@ucll.be

Technologieën zoals artificiële intelligentie en dataplat-

0477 43 86 59

formen kunnen een antwoord bieden. Maar hoe implementeer je die in je dagelijkse werking? Het data-team
van Hogeschool UCLL bood antwoord.

Benny Westaedt, directeur IT Van Havermaet: “Wij hadden nood
aan innovatie en nieuwe technologieën. De vraag was welke technologieën. Hoe gaan we die kiezen en daarna implementeren?
Wij hebben dit vraagstuk bekeken met een team van Hogeschool
UCLL. Op korte termijn konden wij een aantal projecten realiseren,
ook dankzij de open en makkelijke communicatie.
Los daarvan hebben ze ook een actieve rol gespeeld in het lan-

Bekijk het filmpje

ceren van onze start-up. Het investeren van tijd en energie in het
meedenken, uitzoeken en het komen tot oplossingen maakt hen
een partner en geen leverancier.”
Johan Strypsteen UCLL research en expertise Digital Solutions:
“Dat klopt, en dat is ook wat wij willen zijn, een partner. Vaak moet
een samenwerking groeien en er zijn zoveel verschillende manieren van samenwerken mogelijk.
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Yacon en bataat:
aan de slag met
innovatieve gewassen.

Nog een weg te gaan

Dat vraagt 500 kg verwerkte yacon. Daar heeft de hogeschool

Yacon en bataat winnen al een aantal jaar aan belang. We zien

niet de uitrusting voor. In samenwerking met Barotec en Gelato

dat er steeds meer interesse is bij telers. Er is anderzijds ook

Queen kon dit project toch gerealiseerd worden. Het gewas wint

nood aan een voldoende ruime afzetmarkt. “We werken eraan,”

aan bekendheid, stap voor stap.”

zegt Angelo Dewitte: “Dit jaar was er de opening van Agrotopia in
Roeselare, de grootste dakserre van Europa, en het Festival van
de Toekomst. De yaconplanten kregen er een prominente rol. De

Sinds enkele jaren werkt het expertisecentrum agroen biotechnologie van Hogeschool VIVES aan de
ontwikkeling van innovatieve gewassen, zoals yacon en
bataat. Landbouwers, start-ups en enthousiastelingen
willen er graag mee aan de slag.
Yacon is een zoete wortel die rauw, gefrituurd, gewokt of
gekookt kan gegeten worden. Van de gedroogde bladeren
van de plant kan je ook thee maken. Bataat is een zoete
aardappel. Omdat verschillende partijen met vragen

organisatie serveerde ook niet minder dan 750 liter yaconsorbet.

Zelf aan de slag met yacon of bataat?
Zowel yacon als bataat gedijen goed in onze streek. Het zijn teelten die relatief weinig aandacht vragen en toch grote opbrengsten met zich meebrengen. “We zetten zelf in op het ontwikkelen
van eigen variëteiten die zorgen voor een breder arsenaal aan
kleuren en smaken”, zegt Angelo Dewitte.
“Via de video’s houden we anderen daarvan op de hoogte. Jaarlijks
delen we ook stekken of knollen uit aan telers, hobbylandbouwers
en scholen. Ze kweken ze op en oordelen dan over opbrengst,
vorm en smaak. Zo krijgen we input van veel verschillende mensen. Het is een knap gegeven waar we met Blikopener ook verder
op zullen inzetten in de toekomst.”

zitten over de veredeling en de teelt van deze gewassen,
ontwikkelden de experts filmpjes die iedereen verder op
weg kan helpen.
Angelo Dewitte, onderzoeksexpert yacon en bataat: “In de video’s
proberen we de geïnteresseerden stap voor stap uit te leggen hoe
ze de teelt van deze gewassen kunnen opstarten. We focussen
daarbij op zowel de veredeling, de vermeerdering als het oogsten
van beide gewassen. De reacties op de filmpjes zijn heel positief.
Ze bieden een antwoord op de meeste vragen. Alle video’s staan

VIVES Hogeschool

ondertussen ook mooi gebundeld op de website yacobat.be. Je

Alain Monnens

kan de video’s bekijken en herbekijken wanneer nodig. Zo ben je

alain.monnens@vives.be

zeker dat je alle stappen correct neemt.”

0486 89 11 47
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Snel dierlijk
DNA onderzoek met
nanopore sequencing
technologie

soorten technologieën: short-read sequencing kan heel accuraat

Hoe verliep die samenwerking?

en goedkoop korte stukjes DNA lezen, maar een volledige DNA

Paco Hulpiau: “Door corona was het niet mogelijk om fysiek

code van een bacterie heeft misschien vijf miljoen letters. Die

samen te komen, maar dat heeft een vlotte, professionele sa-

enorme codes lezen met honderd letters per keer, dat is een hoop

menwerking niet in de weg gestaan. Tijdens het eerste gesprek

werk. Nanopore sequencing leest grotere stukken tegelijk. Zo heb

peilden ze vooral naar onze ervaring in het analyseren van data.

je minder stukjes van de puzzel nodig om tot het gehele plaatje te

De test die ze zelf gedaan hadden, was weinig succesvol. Wij

komen.”

nodigden hun wetenschapper uit om de hele procedure bij ons te

Wat was precies de vraag van Poulpharm of UGent?

we de resultaten en konden we ook effectief bevestigen dat wij

Poulpharm kijkt als partner voor dierenartsen en

Paco Hulpiau: “Tijdens de speeddate vertelde professor Antonis-

de veterinaire farmaceutische en voedingsindustrie

sen over zijn werk met massaspectrometrie. Dat is een techniek

altijd uit naar nieuwe mogelijkheden en innovatie.
Zij vergelijken samen met UGent en Howest verschillende technologieën om DNA te bepalen in dierlijke stalen.
Paco Hulpiau, bio-informaticus, lector en onderzoeker
aan Howest legt uit.

om moleculen te kunnen identificeren. Met deze techniek kijkt hij
vooral naar de eiwitten in stalen. Hij vroeg zich af of zijn werkwijze
en de heel recente nanopore sequencing complementair zouden
kunnen zijn. Voorlopig gebruiken vooral onderzoekers deze ‘derde’
generatie DNA technologie. Poulpharm en UGent hadden verder
ook geen ervaring om dergelijke data te analyseren. Daar konden
wij wellicht een rol spelen.”

Hoe zijn jullie tot een samenwerking gekomen?

komen volgen. Tijdens een tweede online meeting presenteerden
hen verder konden helpen.”
Welke kennis was echt nuttig voor jullie partner?
Paco Hulpiau: “Ons werk in het labo, dat zeker; maar eens je stalen verwerkt, krijg je data en die moet je kunnen analyseren. Onze
sterkte is de samenwerking tussen de opleidingen biomedische
laboratoriumtechnologie en bio-informatica waarbij we onze
krachten bundelen. Dat is vaak het probleem bij klassieke labo’s.
Zij kunnen wellicht heel goed zijn in labowerk, maar kunnen minder goed de data zelf analyseren.”

Paco Hulpiau: “Tijdens een speeddate op het Connecting Expertise on Antimicrobial Resistance-event ontmoette ik professor Dr.
Gunther Antonissen van UGent. Hij is de chairholder of the Chair
Poultry Health Sciences. Hij vertelde me over zijn activiteiten bij
Poulpharm en was geïnteresseerd in ons onderzoek met nanopore sequencing technologie.”
Wat is nanopore sequencing technologie?
Paco Hulpiau: “Het is een technologie om DNA-codes te lezen. Bij
kippen of ander gevogelte bijvoorbeeld kunnen we in de stoelgang parasieten of bacteriën detecteren. Met die kennis kan de
kweker de kippen beter opvolgen. Momenteel bestaan er twee
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Wat heeft jullie partner met het advies gedaan?
Paco Hulpiau: “Ze wilden graag een project indienen bij Vlaio om
het idee verder uit te werken. Ze vroegen of wij met onze expertise daar mee wilden instappen. Dat willen wij uiteraard.”
Was de samenwerking ook een meerwaarde voor de hogeschool?
Paco Hulpiau: “Samenwerken met dit soort bedrijven is altijd een
meerwaarde. Zo staan we mee aan de wieg van de innovatie. Wij
hebben stage-studenten laboratoriumtechnologie bij Poulpharm,
maar dat kwam ik later pas te weten. Zo zie je maar dat actieve
partijen elkaar altijd vinden. Er is een natuurlijke wisselwerking.”

“Zo zie je maar dat actieve
partijen elkaar altijd vinden.
Er is een natuurlijke

Hogeschool West-Vlaanderen
Bianka Kühne
0475 64 21 41
research@howest.be

wisselwerking.”

Gaan jullie nog samenwerken in de toekomst?
Paco Hulpiau: “We hopen op de goedkeuring van het project. Dan
kunnen we beginnen aan de vergelijking tussen de verschillende
technieken. Poulpharm, UGent en Howest stappen dan samen
in het project. Zij zullen stalen verwerken en analyseren op hun
toestel. Wij helpen met het protocol en met de analyses. Eens
we aan de slag kunnen, zullen we de analyses automatiseren.
Wij hebben de ervaring om deze processen in een workflow of
pipeline te bouwen. Met nagenoeg een druk op de knop gaat dan
het hele proces van start. Zodra we aan de slag kunnen, willen we
ook de resultaten van de nanopore sequencing technologie gaan
vergelijken met deze van de massaspectrometrie. Snelheid is
immers ontzettend belangrijk in dit verhaal.”
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