
Challenge SENSE by hub.brussels
Innovatieve oplossingen voor het meten van de 
voetgangersstromen en het analyseren van hun 
gedragingen



hub.brussels
het Brussels Agentschap voor de 
Ondersteuning van het Bedrijfsleven 



hub.brussels– Wie zijn wij?



hub.brussels – Wie zijn wij?



-

- Verliefd op Brussel, probleemoplossers
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Luisteren naar de stad

De stad begrijpen

De stad een boost geven
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In het hartje van de Brusselse handelswijken 

verzamelen we dagelijks uw meningen en 

ideeën om activiteiten en projecten te 

ontwikkelen die aansluiten bij uw 

verwachtingen.

Binnen onze living.lab maken wij gebruik 

van de collectieve intelligentie om voor 

elk probleem creatieve en aangepaste 

oplossingen te bedenken.

Wij analyseren, karteren, vulgariseren en 

bieden u toegang tot al onze gegevens 

en onderzoeksresultaten in een logica 

van open data.



We ontwikkelen 3 domeinen 

inzake onderzoek en studie 

voor het Brusselse Gewest: 

Human

Urban

Business
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Cap Digital
Competitiviteitspool van de 
digitale transformatie



CAP DIGITAL – Wie zijn wij?
Het grootste collectief van innovatoren van het digitale



CAP DIGITAL – Onze missies



HET PROGRAMMA 
POC&GO



POC&GO – Het programma

POC&GO is een programma dat ondernemingen,

die hun gegevens willen opwaarderen, moet

toelaten een beroep te doen op start-ups en

kmo’s om in minder dan 6 maanden tijd

geavanceerde prototypes op maat te ontwikkelen.

Challenges bezig of 

afgelopen

3 jaar

van bestaan

Geanalyseerde 

kandidaturen

Gerealiseerde 

prototypes

van de winnende 

POC’s 

geïndustrialiseerd

+150

40

57%

16

3



Financiering van de ontwikkeling van het prototype door de PIA.

De in aanmerking komende uitgaven van het project kunnen ondersteund worden door

financieringen a rato van:

- 45% voor kleine ondernemingen: personeelsbestand < 10 pers. en omzet < 2M€

- 35% voor middelgrote ondernemingen: 10 pers. < personeelsbestand < 250 pers. en/of

2M€ < omzet < 50M€

In aanmerking komende uitgaven:

• Personeelskosten die toegewezen worden aan de ontwikkeling van het prototype

• Werkings-/investeringskosten voor de ontwikkeling van het prototype (apparatuur,

transportkosten, aankoop van licenties ...) met uitsluiting van de kosten voor

vergaderingen, catering, kantooruitrustingen of alle andere elementen die in het

kader van de ontwikkeling van het prototype niet relevant worden geacht

Subsidie van maximaal 30k€ per laureaat, maximaal 3 laureaten

De winnaar kan ook zijn oplossing uitproberen bij bèta-testers en profiteert van de

visibiliteit die geboden wordt door de communicatiecampagne die uitgerold wordt door de

Sponsor.

De doelstelling van hub.brussels bestaat er wel degelijk in om zich op duurzame manier 

uit te rusten met een dergelijke tool. Wanneer de POC overtuigend is, kan 

hub.brussels, als overheidsagentschap, bijgevolg een aanbesteding publiceren.

Waarom aan deze challenge deelnemen?



DE CHALLENGE



Dagelijks bezoeken duizenden klanten de handelswijken van
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest...

Welke wijken worden het vaakst bezocht?

Hoe is het bezoek van voorbijgangers gedurende de dag gespreid?

Hoe evolueert dit bezoek in de loop der jaren?

Origines - Meten van de aantrekkelijkheid 
van het Brusselse Gewest



WAT?

 hub.brussels raamt elk jaar het aantal klanten in de verschillende
commerciële aders van het Gewest.

WAAROM?

 Om een idee te hebben van de commerciële vitaliteit van een straat,
van de aantrekkelijkheid ervan en van het commercieel potentieel van
een specifieke ligging.

HOE?

 Ramingen die gebaseerd zijn op metingen van voetgangersstromen
die gedurende een week manueel worden uitgevoerd op specifieke
punten van het grondgebied.

Origines - Meten van de aantrekkelijkheid 
van het Brusselse Gewest (huidige methode)



RESULTATEN

Aantal voorbijgangers per week Onderverdeling per dag en per uur

Origines - Meten van de aantrekkelijkheid 
van het Brusselse Gewest (huidige methode)



VOORDELEN

 Betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van de gegevens

 Flexibiliteit, mobiliteit en herhaalbaarheid van het systeem

 Lage installatie- en uitrustingskosten

NADELEN

 Aanzienlijke personeelskosten

 Beperkte ruimtelijke en tijdelijke dekking

 Variabele voorkeur afhankelijk van de waarnemer

VASTSTELLING: JAARLIJKSE KOSTEN TE HOOG GESCHAT

 Ongeveer € 100.000, waaronder de 1.000 dagen VTE intern (alle
graden samen) en de uitbesteding van metingen op zondag

Origines - Meten van de aantrekkelijkheid 
van het Brusselse Gewest (huidige methode)



PROSPECTIE VAN DE BESTAANDE MARKT
 In 2018 werd een benchmark ontwikkeld die heeft toegelaten om een

reeks bestaande systemen te inventariseren op het vlak van het
meten van voetgangersstromen (infrarood actief/passief, video, laser,
radar, radiozender, thermiek, akoestische of druktegels, wifi, bluetooth,
draadloze sensoren, ...).

 Na analyse bleek dat elke tool zijn beperkingen en voordelen had,
inherent aan de gebruikte technologie en de configuratie van de
telplaatsen.

 Aangezien het Brussels grondgebied bijzonder kosmopoliet en
uiteenlopend is (grote en brede voetgangersaders die druk bewandeld
worden, plaatsen met talrijke ingangen, kleine winkelstraten die weinig
genomen worden ...), bestaat er op de markt momenteel geen enkele
oplossing die los van elkaar in al deze gevallen kan worden gebruikt.

Origines - Meten van de aantrekkelijkheid 
van het Brusselse Gewest



DE OPLOSSING?

ZICH VOORZIEN VAN EEN SYSTEEM OP MAAT!

Origines - Meten van de aantrekkelijkheid 
van het Brusselse Gewest



GLOBAAL KADER

 Een actie van het FEDER-project: Smart Retail City Lab

 Staat centraal in de Intelligente Specialisatiestrategie (S3)

 Op weg naar Europa 2020

 Een duwtje in de rug voor het stadsproject van het Gewestelijk Plan
voor Duurzame Ontwikkeling (GPDO)

 Een toepassing van het Gewestelijk Innovatieplan (GIP)

Challenge –
Aanmaak van een automatisch systeem



DE DOELSTELLINGEN VAN DE CHALLENGE OP KORTE
TERMIJN

(CHALLENGE POC & GO)

 Een technologiebouwsteen ontwikkelen die geïntegreerd zal
worden in een datavisualisatieplatform van hub.brussels en die
het mogelijk maakt grafieken en kaarten (eigendom van hub.brussels)
op te roepen, om op die manier relevante gegevens en analyses te
verstrekken en de ontwikkeling van de economische activiteiten in het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest te stimuleren

Opmerking
Een oplossing, waarbij meerdere technologieën (video/infrarood;
wifi/camera, ...) worden gecombineerd, is volkomen haalbaar binnen het
kader van de POC’s.
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DE TECHNISCHE VERWACHTINGEN

 Creatie van een tool die gemakkelijk kan worden
geïnstalleerd/verwijderd, die kan worden aangepast aan
verschillende stedelijke configuraties (straat, plein, interieur van een
winkel, metrostation, enz.), die kan worden gedupliceerd en
geïntegreerd in de reeds bestaande vloot.

 De ingezamelde gegevens moeten worden gelezen en vorm worden
gegeven via het Tableau-programma met het oog op de verspreiding
ervan op analytics.brussels.

 Wanneer de informatie betreffende het beheer van de tool (staat van
de tool, zijn batterij of andere) is aangemaakt, staat het de kandidaat
vrij om het middel voor te stellen waarmee hub.brussels er toegang toe
kan hebben.

Challenge –
Aanmaak van een automatisch systeem



DE BRUSSELSE CONTEXT: AANVULLENDE INFORMATIE

 Historiek van de gegevens

hub.brussels exploiteert sinds 2018 de gegevens over de
voetgangersstromen. De resultaten zullen (op verzoek) ter beschikking
worden gesteld van de laureaten.

 Typologie van de telzones (test):
 Een brede voetgangerslaan

 Een plein met meerdere ingangen, met evenementen (concerten, wekelijkse
markten, ...)

 Een steenweg die vaak gebruikt wordt door voetgangers, fietsen en voertuigen
( cf. Waterloosesteenweg)

Meer informatie over de precieze typologie van de testzones voor het tellen zal
verschaft worden aan de laureaten van de challenge.

 Manuele tellingen

hub.brussels zal manuele tellingen uitvoeren in de testzones om de
resultaten te controleren die verkregen zijn door de prototypes en om
een eventuele latere parametrage mogelijk te maken.

Challenge –
Aanmaak van een automatisch systeem



DE BRUSSELSE CONTEXT: AANVULLENDE INFORMATIE

 Kostprijs van de tool

hub.brussels wil op termijn en onder voorbehoud van de verkregen
resultaten de winnende tool uitbreiden over het volledige of een deel van het
Brusselse grondgebied. De eenheidskostprijs van de ontwikkelde oplossing
(exclusief kosten voor de huur van specifiek materiaal, camera, ...) moet
gemakkelijk door het Agentschap te dragen zijn om het dupliceren ervan
mogelijk te maken.

 Eigendomsrechten

De laureaten blijven eigenaar van de rechten op de ontwikkelde prototypes.
hub.brussels zal wel gedurende 6 maanden over de exploitatierechten van
de tools beschikken.

 In te zamelen gegevens

hub.brussels is op zoek naar ruwe, niet vormgegeven gegevens (het dus
onnodig al te grote inspanningen te leveren voor een grafische weergave-
interface)

 Mogelijkheid om te hosten voor de laureaten en hun teams in onze
kantoren gedurende de testfase
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DE BRUSSELSE CONTEXT: DE VERPLICHTINGEN

 Gegevensbescherming
Verplichting om de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming
(AVG) na te leven. De reglementen zullen (op verzoek) aan de laureaten
worden overgemaakt.

 Elektrische voeding
Ingeval het ontwikkelde prototype buiten moet worden geïnstalleerd, moet
het verplicht autonoom zijn en bijgevolg onafhankelijk zijn van elke
elektriciteitsbron.

 Gebruik van bestaande tools
De laureaten mogen geen tools gebruiken die al bestaan voor de Brusselse
openbare ruimte (camera’s). Het huren of aankopen van specifiek en
zelfstandig materiaal moet bijgevolg inbegrepen worden in het budget van
de POC.

Opmerking: de noodzakelijke vergunningen voor het plaatsen van de
prototypes zullen door hub.brussels aangevraagd worden bij de
verschillende interveniënten, hetzij publieke, hetzij private.
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DE SECUNDAIRE DOELSTELLINGEN:

 Het aanbrengen van nieuwe gegevens  De kennis over het
gedrag van de voorbijgangers verfijnen door het evalueren van

 De tijd die ze in de captatiezone blijven

 De frequentie van hun bezoeken

 Het parkoers dat ze verkiezen binnen de captatiezone (bijv. heatmap)

 De winkels die ze binnengaan (of waar ze consumeren)

 Het opvolgen van hun aanwezigheid op het grondgebied

 Waar ze vandaan komen (wonen ze in de wijk? Werken ze er? ...)

 De manier waarop ze zich verplaatsen (zijn ze te voet, met de wagen of op een
andere manier?)

 De grootte van hun groep (alleen, met twee, met meer?)
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DE DOELSTELLINGEN VAN DE CHALLENGE OP LANGE TERMIJN

(GLOBALE VISIE VAN HUB.BRUSSELS)

 De intellectuele en technische middelen mobiliseren die moeten toelaten
innovatieve oplossingen die specifiek zijn voor de verplichtingen en
realiteiten van het Brusselse grondgebied te ontwikkelen

 Ter plaatse experimenten uitvoeren om de verkregen prototypes te
testen en te valideren (Proof of Concept), te kapitaliseren en vervolgens,
onder voorbehoud van de verkregen resultaten, over te gaan tot de
implementatie van de weerhouden tool(s) voor het volledige of een deel
van het Gewest

 Andere gewestelijke actoren sensibiliseren en mobiliseren om later bij
te dragen aan het gebruik van die tools, om de verspreiding daarvan
over het hele Brusselse Gewest te vergemakkelijken, of zelfs om zelf een
gelijksoortig initiatief te nemen

 Andere types van gegevens verzamelen en centraliseren zodat die
nadien door het Agentschap zelf of door andere actoren van het Brussels
grondgebied kunnen gebruikt worden (gedrag van de gebruikers,
stroomverkeer, profiel van de voorbijgangers...).
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DE SELECTIECRITERIA

Elk criterium wordt op een schaal van 1 tot 5 op kwaliteit beoordeeld, waarbij het
waarderingscijfer 3 verboden is.

Challenge –
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Criterium Weging

Evaluatie van de oplossing

Innovatief karakter van de oplossing 2

Relevantie ten aanzien van de behoeften van de sponsor, op basis van de informatie vermeld in het

kandidaatstellingsdossier 5

Voldoende technologische maturiteit van de technologische basis(en) waarop de voorgestelde

oplossing is gebaseerd (reeds gerealiseerde proof of concept), waardoor een snelle en eenvoudige

implementatie mogelijk is
3

Capaciteit om het experiment uit te voeren

Menselijke en financiële middelen om het project uit te voeren 3

Capaciteit van de projectdrager of van het consortium om te zorgen voor de industrialisatie van de oplossing en de

doelmarkten te betreden

Soliditeit/ontwikkelingspotentieel van de onderneming (of elke onderneming van de groepering):

 Relevantie van het waardenvoorstel

 kwaliteit van het team

 Relevantie van het economische model en van het business plan (schaalbaarheid, intensiteit van de

mededinging)

5

Strategisch karakter van het project in het ontwikkelingsplan van de onderneming (of het consortium) 3

Geschatte totale kosten van de oplossing en de vereiste apparatuur 5



DE UITVOERINGSCRITERIA (beoordeeld door de jury)
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Criterium Beoordeling

systeem

Relevantie ten aanzien van de behoeften van de sponsor, op basis van de in fase 2

ontwikkelde demonstratiemodellen:

Essentiële criteria

 Verplaatsbaarheid (mobiele tools);

 Installatiegemak;

 Anonimisering van de gegevens;

 Bestendigheid (vandalisme ...);

 Beperkte kosten van de sensor/camera zodat deze ingezet kan worden op verschillende 

punten in Brussel;

 Gedetailleerdheid van de verzamelde gegevens.

Facultatieve criteria

 Langetermijntellingen;

 Heel beperkte inzet van manschappen;

 Mogelijkheid van installatie in stadsmeubilair (discreet) of bij een partner-handelszaak;

 Autonomie voor buiten (geen externe stroombron);

 Laag energieverbruik, voor buiten;

 Weinig gevoelig voor outdoor omstandigheden;

 Onderscheid tussen de gebruikers (fietsers, voetgangers/andere).

1 punt per 

nageleefd 

criterium voor 

elk van de 5 

criteria, anders 

0 (binaire 

notatie)

Bonus +1 per 

nageleefd 

criterium, 

anders 0 

(binaire 

notatie)



Hoe u kandidaat stellen?





Fase 1: selectiefase
• 2 april 2019: lanceringsevenement bij Cap Digital om de challenge te

ontdekken

• 9 april: openstelling van het kandidatuurplatform

• 3 mei 2019 ‘s middags: uiterste datum voor het indienen van de

kandidaturen

• 27 en 28 mei: twee workshops, in Brussel en vervolgens in Parijs, met de

geselecteerde kandidaten en het team van hub.brussels om hun voorstel te

verfijnen

• 4 juni 2019: hoorzittingen voor de geselecteerde laureaten

• 5 juni 2019: bekendmaking van de laurea(a)t(en) die weerhouden

word(t)(en) voor fase 2

Fase 2: uitvoeringsfase
• 12 juni 2019: begin van de uitvoeringsfase

• 12 december 2019: definitieve teruggave van de documentatie en

voorstelling van de prototypes

• 13 december 2019: bekendmaking van de winnaar van de challenge

Het uiteindelijk opgeleverde product moet een functionele demonstrator zijn. Dit 

kan vergezeld gaan van een demonstratievideo of elk ander type materiaal.

Kalender van de challenge



Antwoorden in consortium

Kandidaturen van individuele ondernemingen en consortiums zijn 
toegelaten

In geval van antwoord in consortium, 

- Een uniek antwoorddossier met vermelding (samenvatting van de 
oplossing):

 Verantwoordelijke

 Beschrijving van het consortium

 Inbreng van elk van de partners ten aanzien van de beoogde doelstellingen

- De subsidies zijn individueel:
 Een individueel financieringsdossier BPI France per onderneming van de 

groep

 In functie van de uitgevoerde werken, binnen de limiet van 20k€ per 
onderneming



Waar is de informatie
terug te vinden?

Het reglement raadplegen, zich kandidaat stellen voor de challenge ...

http://www.poc-and-go.com/#challenges-en-cours

http://www.poc-and-go.com/#challenges-en-cours


Uw contactpersonen

Gelieve voor alle vragen met betrekking tot deze 
digitale challenge contact op te nemen met:

Alexandra QUINIO

alexandra.quinio@capdigital.com

01 82 73 13 48 / 06 70 66 19 00

mailto:alexandra.quinio@capdigital.com

