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Een open marktplaats waar vraag en aanbod rond ‘smart’ 

oplossingen elkaar vinden.

Lokale, nationale en internationale ervaringen uitwisselen 
tijdens netwerkevents.

Een co-creatie-platform als katalysator van innovatie, waar 
wij relevante stakeholders samenbrengen om de juiste 
oplossingen te bedenken voor concrete en relevante 
uitdagingen

Vanuit een ‘smart scan’ naar een gemeenschappelijke visie 
en een uitvoeringsplan via projectondersteuning, facilitering 
en gerichte tools.

Ondersteunen

Samenbrengen

Delen

Open
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CONTEXT

Ondersteunen & samenbrengen
Onze projectaanpak

MISSIE & 
STRATEGIE

PROJECTEN
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Ondersteunen & samenbrengen
Ons modulair aanbod (1)

Visie, missie en 
beleidsdoelstellingen

Acties en projecten

Road map

Prototyping

Project management

Project opvolging

Externe 
omgevingsanalyse

Interne 
omgevingsanalyse

Context Strategie Project
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0 SCOPING DIALOOG

Resultaat: Duidelijke afspraken rond 

scope, probleemstelling en aanpak

1A ONDERZOEK / 

OBSERVATIE

Resultaat: Gedeeld zicht op 

kader, omgeving en SWOT voor 

de probleemstelling

1C ACTIES AND PLAN

Resultaat: Storyboard en 

mogelijke roadmap voor 1 of 

meerdere oplossingen 

2 DESIGN 

SPRINTS
3 VALIDATIE

3A PROTOTYPE / 

MVP

3B 

GEBUIKERSTEST

4 LANCERING

1B BRAINSTORM / IDEATION

Resultaat: Visie, doelstelling en mogelijke 

oplossingen voor de probleemstelling

Loop

STRATEGIE         (1-5 dagen afhankelijk van scope en ambitie) PROTOTYPING                        

1 – 5 dagen per sessie (exclusief prototyping)
afhankelijk van scope van de probleemstellingStrategie – Inspiratie, grote lijnen en buy-in

Ondersteunen & samenbrengen
Ons modulair aanbod (2)
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Externe omgevingsanalyse voor Stad Tongeren & Gemeente
Houthalen-Helchteren

Begeleiding bij investeringsstrategie van Stad Waver

Uitbouw Smart City platform voor WVI
Co-creatie sessie voor Orès omtrent Smart Lighting strategie

Marktintroductie en -strategie van oplossingen voor slimme mobiliteit 
voor Ginion & Ecloudcompany
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tijdens netwerkevents.
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wij relevante stakeholders samenbrengen om de juiste 
oplossingen te bedenken voor concrete en relevante 
uitdagingen
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Ondersteunen

Samenbrengen

Delen
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• Lokale events om bestaande

oplossingen te ontdekken en u in contact 

te brengen met de solution providers

• Nationaal festival om kennis te delen en

contacten te leggen met andere smart 

stakeholders op  nationaal niveau

• Delegatie aan internationale beurzen (bv

SCEWC in Barcelona)

• Toegang tot relevante data & inzichten

• Toegang tot leerstoelen SMIT/SCI

• Lokale events om bestaande

oplossingen te ontdekken en u in contact 

te brengen met de solution providers

• Nationaal festival om kennis te delen en

contacten te leggen met andere smart 

stakeholders op  nationaal niveau

• Delegatie aan internationale beurzen (bv

SCEWC in Barcelona)

• Toegang tot relevante data & inzichten

• Toegang tot leerstoelen SMIT/SCI

Networking & learning
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• Hoge visibiliteit van de smart-

oplossingen

� Productcatalogus

� Digitaal servicingplatform

� Belfius publicaties

• Lead generation via 

� Belfius-netwerk van Bankers

� Adviesverlening

� Networking-evenementen

• Upscaling van de smart-

oplossingen die lokaal ontwikkeld

werden via de open marketplace

• Hoge visibiliteit van de smart-

oplossingen

� Productcatalogus

� Digitaal servicingplatform

� Belfius publicaties

• Lead generation via 

� Belfius-netwerk van Bankers

� Adviesverlening

� Networking-evenementen

• Upscaling van de smart-

oplossingen die lokaal ontwikkeld

werden via de open marketplace

Smart solutions matchmaking
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� Autodelen
� Drones
� Elektrische mobiliteit
� Energieperformantie
� Slimme vuilnisbakken
� Mobility as a service  
� Slimme parkings
� Slimme kantoren
� Smart lighting 
� Optimalisatie diensverlening aan de burger
� Machine learning
� ….. 

Smart solutions
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Ons verhaal
Een dochter van Belfius met een solide partnership

Proven delivery track 

record of

Smart projects

Expertise in serving 

clients from strategy

through execution 

Broad network of trusted 

partners throughout 

Belgium

Trusted Financial / 

investment advisor in 

Belgium
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