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De huidige maatschappij en stand van de
wetenschappelijke kennis verandert
razendsnel. Disruptieve technologieën
zijn niet meer weg te denken; zij
hervormen onze wereld van vandaag en
verplichten ons om de toekomst van
morgen radicaal te herdenken.
In deze exponentieel veranderende
wereld werd Exponential Academy in
maart 2016 in het leven geroepen met als
doel de West-Vlaamse ondernemingen klaar te stomen voor de
technologische (r)evolutie. Exponential Academy doet dat door
verschillende acties op te zetten om bedrijven te inspireren, te
stimuleren en te begeleiden in de nieuwe context van exponentieel
en innovatief ondernemerschap.
Graag heet ik u van harte welkom op het Disruptival, een initiatief
van
Exponential
Academy
waarin
kennisen
onderzoeksinstellingen
hun
nieuwste
technologische
ontwikkelingen laten zien aan ondernemers. Naast het actief
beleven van deze nieuwe technologieën staat hun toepasbaarheid
voor bedrijven centraal. Ik nodig u uit om samen met onze
innovatiecoaches te ontdekken welke mogelijkheden en kansen
deze technologieën bieden voor uw onderneming en hoe ze
concreet kunnen worden ingezet.
Ik wens u een leerrijke en inspirerende namiddag vol disruptieve
beleving.
Jean de Bethune
gedeputeerde voor Economie Provincie West-Vlaanderen
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De wereld is in volle verandering.
Dagelijks
duiken
nieuwe
technologieën en vernieuwende
bedrijfsmodellen op. Volledige
sectoren worden in sneltempo
ontwricht, in het jargon ‘disruptie’
genoemd. Dergelijke bedrijven en
technologieën hebben een nooit
geziene impact op bestaande
ondernemingen en de volledige
maatschappij. Denk maar aan bijvoorbeeld het fototoestel in uw
smartphone, de zelfrijdende auto’s, de nieuwe Taxi Uber, het online
bankieren, de drones enz…
In West-Vlaanderen zijn onze sterkhouders de bedrijven en KMO’s in de
traditionele maakindustrieën zoals voeding, textiel, kunststoffen, enzovoort.
Sectoren die tot nu toe gelukkig gevrijwaard bleven van ingrijpende
veranderingen. Wat niet is kan komen en zal ook komen. In de studie ‘WestVlaanderen 2030’, die door Econopolis in opdracht van de Provincie WestVlaanderen in 2015 werd uitgevoerd, opperde Geert Noels het idee om een
Exponential Academy op te zetten. Net om onze sterke ondernemers in WestVlaanderen bewust te maken wat op ons afkomt en die veranderingen vooral
als een bron van kansen te bekijken. Daartoe werd samen met AMS en TUA
de exponential academy opgericht, XA genoemd.
Als provinciale overheidsorganisatie willen we zelf het goede voorbeeld
geven: samen met de medewerkers maken we van de POM een exponentiële
organisatie, die radicale innovatie niet uit de weg gaat. Steeds met dat ene
ultieme doel voor ogen: West-Vlaanderen en haar ondernemers
economisch helpen versterken door disruptieve innovatie.
Ik wens u alvast veel doe-, proef- en beleefplezier op het eerste Disruptival en
verwelkom u alvast graag op 15 november in Kortrijk Xpo voor Disruptival –
The Conference!
Stefaan Matton
Directeur Provinciale
Vlaanderen

Ontwikkelingsmaatschappij

(POM)

West-
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Exponential Academy
Exponential Academy wil
eenieder met zin om te
ondernemen, inspireren en
enthousiasmeren om volop te
experimenteren en innoveren
met de vernieuwingen van
morgen zowel op technologie
als businessmodel.

We willen ervoor zorgen dat elke persoon met een ondernemersidee, elke
onderneming de weg vindt om toekomstgericht te evolueren.
Want die toekomst verandert exponentieel snel. De nieuwste
ontwikkelingen (blockchain, CRISPR, virtual & mixed realities…) volgen
elkaar in een razendsnel tempo op.
Exponential Academy wil jou helpen om snel op de hoogte te zijn van deze
veranderingen en vooral om deze verandering te leren toepassen op jouw
idee of bedrijf.
Hoe doen we dit ?
- Enerzijds door events te organiseren onder de noemer DISRUPTIVAL
- Maar vooral ook door klankbord te zijn voor eenieder die mee wil zijn
met het bedrijf van morgen en dit door
o Gerichte doorverwijzingen
o 1 op 1 klankbordbegeleidingen
o organiseren van opleidingen (in eigen beheer of in
samenwerking)
Aarzel niet om contact op te nemen met het team van Exponential Academy.
We helpen jou graag verder.
Brecht Vanhecke

An Cosaert

Eefje Hernalsteen

An.cosaert@ams.ac.be

Eefje.hernalsteen@pomwvl.be Brecht.Vanhecke@pomwvl.be
+32 490 44 29 53
+32 494 84 44 11

+32 473 54 04 75
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1. EXPONENTIAL THINKING
Bij ‘exponentieel denken’ gaat alles
over toekomstgericht denken. We
leven
in
een exponentieel
veranderende
wereld
waar
dagelijks nieuwe technologieën en
businessmodellen
op
ons
afkomen. Exponentieel denken
leert ons naar de toekomst te
kijken met een visie die ‘wat nu
kan’
overstijgt
en
ideeën
genereert. Technologie en businessmodel zullen later volgen.
Exponentieel denken is een nieuwe mindset en heeft invloed op onszelf,
onze omgeving en onze organisatie. In deze masterclass leer je je omgeving
warm te krijgen voor nieuwe ideeën vanuit je eigen leiderschapsstijl en
leer je hoe je je organisatie kan laten evolueren naar een exponentiële
onderneming die gericht is op de uitdagingen van de toekomst.
Antwerp Management School leert mensen exponentieel te denken door
- inhouse opleidingen
- trajectbegeleidingen
- coördinatie Exponential Academy
- executive masterclass (december 2018)
Contactpersoon :
An Cosaert
Expert innovatie & Coördinator Exponential Academy
An.cosaert@ams.ac.be
+32 473 540475
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2. Blockchain
Blockchain heeft het potentieel om de wereld te veranderen op een
schaal die te vergelijken is met de komst van het internet. Geen wonder
dat iedereen ermee aan de slag wil!
Hoewel we steeds vaker termen als Bitcoin, Cryptocurrency, Ethereum,…
in de media zien verschijnen is de achterliggende blockchaintechnologie
voor veel mensen nog steeds een raadsel. In z’n meest eenvoudige vorm
kunt u de blockchain voorstellen als een digitaal grootboek die alle
transacties bijhoudt op een decentrale en open manier. De gegevens
worden dus niet langer op één plek bijgehouden maar verspreid over het
volledige blockchain netwerk waarbij ook iedereen de volledige
geschiedenis van transacties kan gaan inkijken. Dit zorgt ervoor dat er
geen centrale instantie eigenaar is van de informatie en vooral dat geen
enkele deelnemer onopgemerkt data kan wijzigen. Een blockchain kan
dus vertrouwen creëren tussen partijen die elkaar niet kennen, en dit via
technologie! Wanneer de nood aan een centrale ‘vertrouwde’
tussenpartij verdwijnt zorgt dit binnen heel wat domeinen voor een ware
revolutie!

Contactgegevens :
Kurt Callewaert
Kurt.Callewaert@howest.be
050/381277
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3. Industrial x-ray CT for high-throughput quality control

Currently, the lack of volumetric quality control solutions causes high
volumes of products to be wasted in many sectors.
To overcome challenges related to the non-destructive time- and costefficient detection of product defects, iXCon plans to develop a
breakthrough in high-throughput, industrial quality control to allow for
fast 3D volumetric evaluation of each product on a conveyor belt driven
production line by combining x-ray imaging and sensor-based data.
The system will be able to detect details in the shapes of agricultural
products and small devices on the product line, for less waste and
increased competitiveness of Flemish industries.
Contactpersoon :
dr. ir. Jan De Beenhouwer
imec - Vision Lab
University of Antwerp
Universiteitsplein 1
Building N
2610 Antwerpen
Belgium
Tel. +32-3-265.24.42
Fax: +32-3-265.22.45
E-mail: <Jan.DeBeenhouwer@uantwerpen.be>
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4. Coderdojo

CoderDojo Belgium is een non-profit beweging die gratis bijeenkomsten
organiseert voor jongeren van 7 tot 18 jaar om in clubverband te leren
programmeren. Dojo’s worden volledig opgezet door vrijwilligers.
Een Dojo duurt gewoonlijk een 3-tal uur. Gedurende de eerste 2,5u gaan
de kinderen zelf aan de slag met opdrachtjes of projecten met hulp van
onze coaches die de Dojo begeleiden. We geven dus geen les, maar helpen
je individueel verder als je een vraag hebt. Op die manier kunnen de
kinderen zelf ontdekken hoe ze tot de oplossing komen in plaats van ze het
antwoord gewoon te geven.
Het laatste halfuurtje houden we typisch een show and tell, waarin elke
deelnemer - als ze dat willen - hun eigen resultaat kan voorstellen.

Coderdojo is heel populair en we
willen nog meer kinderen de kans te
geven om met ons de wereld van de
computer te verkennen. Hiervoor zijn
we op zoek naar nieuwe coaches en
nieuwe locaties maar ook oude
laptops kunnen helpen.

Wil je meehelpen: contacteer ons via info@coderdojobelgium.be of neem
een kijkje op onze website: coderdojobelgium.be
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5. Entomatisation: automatisatie van de kweek van
meelwormen

vraag kunnen volgen.

Volgens recente peilingen zijn 3
van de 4 consumenten bereid
om insecten te eten. Insecten
zijn dan ook een uitermate
geschikte
eiwitbron
ter
aanvulling van vlees. De vraag
naar verse en gebruiksklare
insecten wordt dus ook alsmaar
groter Maar het aanbod moet de

Een opschaling en automatisatie bij de kweek is hiervoor essentieel. In het
TechnologieTransfer-project
wil
VIVES bestaande
automatisatietechnieken gaan toepassen in de kweek van meelwormen.
Uiteindelijke doelstelling is een duidelijke verhoging van de
productiecapaciteit. Hiermee kan men inspelen op de stijgende vraag
enerzijds maar nog belangrijker is het optimaliseren van de
procesefficiëntie en het drukken van de productiekost.
Tijdens het tetraproject zullen de technische voorwaarden en richtlijnen
voor optimalisatie in kaart gebracht worden. Deelaspecten van de
productielijn zullen eerst afzonderlijk worden geautomatiseerd en via
testcases worden gevalideerd bij bedrijven uit de gebruikersgroep.
Uiteindelijk wordt een volledige demo-opstelling gebouwd. Producenten
en leveranciers zullen hiermee direct aan de slag kunnen om de kweek te
optimaliseren of om een nieuwe markt aan te boren.
Contactgegevens :
Sharon Schillewaert
Onderzoeker
Katholieke Hogeschool VIVES | campus Roeselare
Associatie KU Leuven
Wilgenstraat 32, 8800 Roeselare
(T) + 32 51 23 23 39 (Gsm) + 32 483 43 21 19
e-mail sharon.schillewaert@vives.be
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6. Mixed Realities

Bij Virtual Reality (VR) wordt de gebruiker ondergedompeld in een
volledig digitale wereld. Daartegenover maakt Augmented Reality
(AR) het mogelijk om de werkelijke wereld aan te vullen met een extra
digitale laag die gebruikers visueel ondersteunt. Dankzij de
omvangrijke investering van de entertainmentsector in Virtual en
Augmented Reality worden deze technologieën nu ook beschikbaar
voor een breder publiek. Het demonstreren van reeds ontwikkelde
toepassingen aan organisaties uit verscheidene sectoren leidt telkens
tot het genereren van tal van casussen waarbij het gebruik van VR of
AR gevaloriseerd kan worden binnen hun domein.
Met het “Sector Innovating Virtual & Augmented Reality” project van
Howest worden partners begeleid bij het definiëren van deze
meerwaarde in hun huidige workflow. Het project bestaat uit twee
luiken: een eerste luik gericht op het ontwikkelen van concrete proofs
of concept waar VR- en AR-technologie toegepast wordt binnen de
industriële sector en een tweede luik gericht op een bredere
kennistransfer voor partners uit andere sectoren.
Binnen het eerste luik worden bestaande sector overkoepelende
toepassingen ter inspiratie aangereikt om samen met de partners uit
de gebruikersgroep casussen met valorisatiepotentieel uit te werken
binnen de waardeketen van de Vlaamse machinebouw en
mechatronica sector.
Contact:
Projectmanager Howest Digital Arts &
Entertainment Research - Michiel
Houwen - 056234363
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7. Machine Learning
Door middel van machine learning technieken voorspellen we wanneer
een machine of -onderdeel (windturbine, treinbogie, weefgetouw, lagers,
etc.) gaat falen en wanneer onderhoud het beste kan gebeuren. Daar
bovenop visualiseren dynamische dashboards wat de operator wenst te
zien zonder statisch alles te moeten configureren. Zowel de machine
learning algoritmes als de dynamische dashboards zijn een kritische
component om predictive maintenance mogelijk te maken.

Contactgegevens :
Sofie Van Hoecke
IDLab - DSLab
Ghent University - imec
Sint-Pietersnieuwstraat 41
9000, Ghent
Belgium
Sofie.vanhoecke @ ugent .be
+32 (0)9 33 14 958
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8. Drones

Een drone is een vliegtuig zonder piloot aan boord. Vaak wordt dit met
UAV aangeduid, unmanned aerial vehicle. Dit bestaat reeds vele
decennia. Echter, met de opkomst van de consumentendrones en de groei
van de markt van kleine elektronica is deze tak van de luchtvaart sterk
gegroeid. De hogeschool VIVES is reeds meer dan 10 jaar actief op drone
gebied en heeft een actieve onderzoeksgroep in dit domein. Naast de
klassieke foto toepassingen zijn er nog vele andere mogelijkheden om
drones te gebruiken. Zo ontwikkelde VIVES op maat gemaakte
toepassingen voor de overheid en bedrijven.
Contactpersoon :
Ivan Becuwe
Opleidingshoofd Bachelor in Luchtvaart Luchtvaarttechnologie & Lijnpiloot
Onderzoeksgroep Luchtvaart
VIVES Hogeschool | VIVES University College | Aviation Campus VLOC
Nieuwpoortsesteenweg 945c | B-8400 OOSTENDE (Belgium)
tel. + 32 59 30 81 50 mobile + 32 473 36 82 30
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9. Think different with Flax

Onderzoeksgroep ProPoLiS (KU Leuven Campus Brugge) is reeds enkele
jaren betrokken in het ontwikkelen van een korte vlasvezel-compound. Op
die manier werd tegemoet gekomen aan de vraag van de onderzoeks- en
ontwikkelingsgroep van het ABV (Algemeen Belgisch Vlasverbond) om
extra afzetmarkten voor vlas te creëren.
De huidige producten zijn het resultaat van een optimalisatie van
vlascomponent vs. matrixmateriaal (kunststofdrager). Het toevoegen van
het vlas aan de thermoplastische kunststof zorgt voor een aanzienlijke
verhoging van de mechanische performantie, met een beperkte
gewichtstoename. De lokale beschikbaarheid van het vlasmateriaal en het
“groene” karakter bieden heel wat opportuniteiten.
De grote uitdaging is deze compound te introduceren in de volledige
waardeketen binnen de kunststofverwerking.
Kortom : een materiaalcombinatie met heel wat potentieel…
Meer info ?
Contactgegevens
ProPoLiS – KU Leuven Campus Brugge
Prof. F. Desplentere
Spoorwegstraat 12
8200 Brugge
frederik.desplentere@kuleuven.be
https://iiw.kuleuven.be/onderzoek/propolis
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10.

Hyperspectrale camera

contactpersoon :
Kris Van de Voorde
Innovation program manager Flanders
Mobile +32 478 56 84 13
Kris.VandeVoorde@imec.be I www.imec.be
Kapeldreef 75 I 3001 Leuven I Belgium
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11.

Cobots
Een cobot is ontworpen om veilig
samen te werken met mensen in een
gezamenlijke werkomgeving. Het
principe: een extra medewerker
creëren die de operator kan
assisteren door taken over te nemen.
Door zware gewichten te tillen,
bijvoorbeeld,
of
repetitieve
opdrachten uit te voeren.

De voordelen van cobots : handelingen aanleren via “teach-bydemonstration”. Veilig samenwerken met mensen. Snelle integratie in
het productieproces. Veelzijdigheid. Lage inversteringskost.
Zo helpt Sirris u een cobot efficiënt in uw productie te integreren :
· Haalbaarheidsstudies: onze experts evalueren de technologische en
economische inzetbaarheid van cobots in uw bedrijfscontext. Hiertoe
kunnen we in ons applicatielab een setting bouwen die uw
productieomgeving nabootst. Het resultaat: u krijgt van ons snel
diepgaande inzichten en specificaties voor uw cobottoepassing, zonder
dat u er uw eigen productieapparaat voor hoeft te verstoren.
· Expertise: ons team van experts beantwoordt al uw concrete vragen en
begeleidt u tijdens het implementatietraject.
· Technologiewacht: we volgen de internationale trends op de voet en
delen onze inzichten met u.
· State-of-the-art infrastructuur: in onze applicatielabs in Diepenbeek en
Kortrijk stellen we u recente cobots en alle nodige randapparatuur ter
beschikking. Zo kunt u het gebruiksgemak zelf uitproberen onder
begeleiding van een Sirris-expert. http://www.sirris.be/nl/cobots
Contactpersoon :
Rik Vanhevel
Principal Engineer Smart and Digital Factory
+32 479 98 06 54
Graaf Karel De Goedlaan 5
8500 Kortrijk
rik.vanhevel@sirris.be
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12.

Opsoro
Het doel van OPSORO is om
wereldwijd een open platform te
worden voor de ontwikkeling en
het creëren van sociale robots met
een
focus
op
face-to-face
communicatie.

OPSORO wil een gemeenschap en
cultuur worden om nieuwe
technologie op het gebied van
robotica en A.I. (artificiële intelligentie) toegankelijk en aantrekkelijke te
maken voor het brede publiek. We hebben een platform ontwikkeld dat
hardware, elektronica en software combineert met een portfolio van
bouwstenen die ook tegen een eerlijke prijs van OPSORO kan worden
gekocht of door de klant / community-member zelf gemaakt kan worden
door gebruik te maken van digitale productietechnieken zoals 3D-printing
en laseren.
De software is gecentraliseerd in de cloud en is toegankelijk via een
webaccount, hierdoor kan iedereen ook gemakkelijk de eigen creatie
online delen en aanpassen. Binnenkort zal ook iedereen virtueel al zijn
robot gratis online kunnen bouwen en programmeren.
www.opsoro.be en www.facebook.com/opsoro

Contactpersoon :
Jelle Saldien
Gr.Karel.de Goedelaan 5, Geb.C
8500 Kortrijk
Jelle.Saldien@UGent.be
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13.

Self-X paradigm

Self-X is een methodologie die verder bouwt op bestaande regelsystemen.
Deze stelt de machine in staat om zelf, zonder tussenkomst van een
operator, veranderingen aan te leren en op basis daarvan aan te leren
welke verandering nodig is in het regelschema om deze verandering tegen
te gaan.
Dit gebeurt typisch op basis van een mathematisch model van de machine
waarin de veranderlijke parameters vervat zitten.
Dit verlegt de taak van de expert van het instellen van de regelaar naar het
tunen van het Self-X algoritme.
Contactpersoon :
Prof. dr. ir. Mark Versteyhe
mark.versteyhe@kuleuven.be
+32 (0) 472 19 46 98
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14.

Interactief textiel
Textiel kom je overal tegen, maar het kan
veel meer zijn dan kledij of
zetelbekleding. Door textiel te voorzien
van elektronica, speciale coatings en
behandelingen kan het reageren op de
omgeving. Wat dacht je bv van
inbraakbeveiliging in dekzeilen van
vrachtwagens, lichtgevend textiel, textiel
dat verkleurt bij verwarming, een signaal
geeft bij overbelasting, … Textiel zit
overal en dat zal in de toekomst niet
verminderen, in tegendeel.
Centexbel biedt textielbedrijven als
collectief
onderzoekscentrum
een
uitgebreide reeks activiteiten aan, zoals
onderzoek & ontwikkeling, testen,
certificatie, advies en opleidingen.

Centexbel staat garant voor:
•onafhankelijk en objectief advies
•de expertise van 160 hoogopgeleide medewerkers
•een sectoroverschrijdend en internationaal kennisnetwerk
•een focus op duurzame ontwikkeling
•praktische ondersteuning
•partnership
•een open aanpak
Contactpersoon :
Pieter Heyse
Researcher "Textile Functionalisation & Surface
Modification"
E-mail: ph@centexbel.be
Telefoon: +32 9 243 82 54
GSM:+32 483 325 837
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15.

Virtual reality Luchtvaart

Virtual Reality kon de afgelopen maanden rekenen op heel wat
belangstelling rekenen, ook binnen de onderzoeksgroep luchtvaart werd
hierop ingespeeld. De toepassingsmogelijkheden in de VR-omgeving zijn
eindeloos en vanuit de luchtvaartindustrie kwam een oprechte interesse
in deze innovatieve technologie.
De onderzoeksgroep Luchtvaart gebruikt VR om simulatoren voor
piloten en technici op te bouwen. De volledige onderdompeling in beeld
en geluid leidt tot een intensere simulatie
ervaring.
Contactpersoon :
Ivan Becuwe
Opleidingshoofd Bachelor in Luchtvaart Luchtvaarttechnologie & Lijnpiloot
Onderzoeksgroep Luchtvaart
VIVES Hogeschool | VIVES University College | Aviation Campus VLOC
Nieuwpoortsesteenweg 945c | B-8400 OOSTENDE (Belgium)
tel. + 32 59 30 81 50 mobile + 32 473 36 82 30
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WHAT’S NEXT ?
We zijn er van overtuigd dat dit event je heel wat nieuwe inzichten zal
bijbrengen en hopen dat je met veel nieuwe ideeën huiswaarts keert !
We laten je echter niet los …
Doe gerust beroep op ons als je
- na deze middag toch nog eens verder wil denken hoe je met deze
inspiratie concreet aan de slag wil
- op zoek bent waar je steun vindt voor de uitwerking van je idee of
innovatie
o we kennen de projecten en mogelijkheden in jouw regio en kunnen
je heel snel doorverwijzen naar de juiste partner voor jouw
specifieke vraag
- op zoek bent naar verdere opleiding rond het thema van
toekomstgericht denken
- …
Zowiezo hoor je binnenkort van ons, want we zijn al bezig met de
organisatie van
• een deepdive opleiding toekomstgericht ondernemen
gedurende 3 halve dagen dompelen we je onder in ‘exponentieel
denken’, ‘toekomstgericht organiseren’ en ‘de persoon versus
verandering’
Opzet is om handson inzichten aan te reiken op basis van concrete
cases van eigen bodem.
Timing : oktober 2017
• last but not least :
DISRUPTIVAL

The Conference

15 november 2017
Een conferentie waar focus ligt op wat de disruptie van de nabije
toekomst concreet zal brengen en hoe we hier nu reeds
opportuniteiten kunnen vinden, zodat we de boot niet missen.
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EEN ORGANISATIE VAN

MET MEDEWERKING VAN
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