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Break out sessie 1 
16.00-16.20 

VR-Leerfabriek 
Ilona Stouten en Simon Verbeke 
 
Welke zijn de kritische factoren bij het 
ontwikkelen van een VR-leermodule voor 
werkplekleren? Kijk mee naar de case die 
opgezet werd met Punch Powertrain. 
 

Boost your retail 
Hermien Raedts en dr. Tibert Verhagen 
 
Retailers staan vandaag voor heel wat uitdagingen. 
Ze moeten voortdurend innoveren om de stijgende 
(online) concurrentie het hoofd te bieden. 
Technologie speelt een verbindende factor tussen 
online en offline. Maar hoe maak je als retailer de 
juiste keuze uit het uitgebreide aanbod? Welke 
technologie kan het verschil maken om de 
consument blijvend aan te trekken en te 
entertainen?   

Transport met PIT 
David Ria 
 
In de concurrentiële wereld van transport en 
logistiek zullen uiteindelijk die bedrijven 
zegevieren die volop inzetten op digitalisering, 
efficiëntie en klantgerichtheid. In deze sessie 
worden drie digitale innovaties voor de 
transportwereld van morgen voorgesteld: de 
digitale vrachtbrief (e-CMR), Information on 
demand en Artificial Intelligence.  
 

Nature based solutions voor uw organisatie 
Alain De Vocht 
 
Een inspirerende werk- en woonomgeving waar 
duurzaamheid en groen imago centraal staan, klinkt als 
muziek in de oren van veel gemeenten en bedrijven. 
Natuur speelt een cruciale rol in het optimaal 
ontwerpen en beheren van openbaar groen en 
bedrijventerreinen. Wij bij PXL Bio-Research helpen u 
via onderzoek en adviesverlening om de juiste nature-
based solutions te vinden en te implementeren. 
 

Duurzaam aan het werk: hoe pak je dit 
aan?  
Monia Vereecken en Goele Theuwissen 
 
Langer werken en werkbaar werk klinken niet 
vreemd in onze oren. Toch is het op de werkvloer 
nog zoeken hoe dit concreet en realiseerbaar 
gemaakt kan worden. In deze sessie zetten we de 
ergonomische bril op en kijken we waar je als 
werkgever een verschil kan maken op de 
werkvloer.  

Break out sessie 2 

16.30-16.50 
Innovatief groeien en leren 
Evi Knuts en Vera Hoogsteyns 
 
Dat we in een constant veranderende wereld 
leven wist u al. Vanuit het centrum Innovatief 
Ondernemen onderzoeken we hoe we 
werknemers kunnen trainen om hier steeds 
opnieuw een antwoord aan te bieden. We 
nemen u mee in de wereld van de 
groeimindset en switchtrajecten.   

Partnersessie FH AACHEN (DE):  
Sharing mobility in a smart border region 

Torsten Merkens 
 
Today, cities and their city regions are facing the 
issue of increasing traffic volume, which has the 
consequence of noise and air pollution. A smart city 
can counteract this by developing sustainable 
mobility solutions and offering sharing mobility 
options. For decision-makers in politics and business, 
but also for private persons, a certain degree of 
uncertainty regarding the expected developments is 
currently noticeable: How are the "new" drive 
technologies developing? How is Autonomous / 
Automated Driving changing the mobility sector? 
What are the expected effects of integrating sharing 
mobility options and how can these positively 
impact future mobility behavior? These are a few 
questions that are currently being answered within 
research projects by the team of “European center 
for Sustainable Mobility” Institute. 
 

Lean aan de slag 
Heidi Gilis 

 
Het team van Bouw & Energie heeft de 
afgelopen jaren stevige ervaring opgebouwd 
met het succesvol toepassen van 
leanprincipes in de bouw. Laat je inspireren en 
ontdek wat lean voor uw business kan 
betekenen.  

Immersive Music: Laat je onderdompelen in 
de muziek van de toekomst 
Steven Maes 

Onderzoeker Steven Maes duikt in de geschiedenis van 
de muziektechnologie. De stap van stomme film naar 
geluid in mono en daarna in stereo zorgt telkens voor 
een revolutie in composities. Innovatie in 
muziektechnologie zorgt dat Immersive Music de 
nieuwe standaard wordt. Wat betekent dit voor de 
componist en hoe klinkt muziek in de nabije 
toekomst?   

 

Levenslang zorgeloos wonen: wat kunnen 
bedrijven en zorg van elkaar leren? 
Ryanne Lemmens, Anouk Tuinstra, Jorina Reekmans 
 
Het aantal mensen dat zorg nodig heeft neemt 
alsmaar toe. Veel bedrijven spelen in op deze markt 
en ontwikkelen producten voor de zorg. Patiënten 
en zorgverleners gaan op zoek zijn naar de 
oplossing voor hun probleem, maar ze vinden niet 
het product van hun dromen. Deze sessie toont hoe 
hoe bedrijven en zorg elkaar kunnen vinden om tot 
betere oplossingen te komen… een win-win voor 
iedereen!  

Break out sessie 3 

17.00-17.20 
Wat kunnen bedrijven leren van 
innovatie in het onderwijs? 
Wouter Hustinx 
 
Het onderwijs evolueert. De laatste jaren zien 
we een verhoogde aandacht voor de integratie 
van technologie om het leren meer 
gepersonaliseerd te laten verlopen. Er is 
bijvoorbeeld ook meer en meer oog voor het 
welbevinden en de autonomiebeleving van 
leerlingen. In het expertisecentrum 
onderwijsinnovatie lopen er verschillende 
onderzoeksprojecten over deze onderwerpen. 
De sessie gaat in op de vraag wat L&D-officers 
in bedrijven kunnen transfereren naar hun 
context.  

Artificiële intelligentie voor dummies 
Steven Palmaers 
 
ArtificiaI Intelligence, deeplearning, data science …. 
Ontdek de lading van deze begrippen en ga er 
meteen mee aan de slag. 

Klare kijk op klanten 
Inge Ectors 

Hoe kun je als kmo klanten vinden? En zodra 
je ze gevonden hebt: ervoor zorgen dat ze 
klant blijven? De onderzoekers van het 
speerpunt klantgerichtheid zetten u op weg 
om, dankzij een klantgerichte kijk, 
performanter te worden.  

 
 
 
 
 

Weten wat werkt:  effectiviteitsonderzoek 
in het sociaal werk 
Inge Pasteels 

Deze kennissessie stelt het nieuwe onderzoekselan 
binnen sociaal werk voor waarbij  het meten van 
effectiviteit met het oog op transparantie en 
kwaliteitsbewaking aan belang toeneemt. Dit nieuwe 
onderzoeksparadigma wordt concreet gemaakt aan de 
hand van lopend onderzoek.   

Partnersessie Hogeschool Zuyd (NL): 
Innovatieve zorgtechnologie 

 


