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Projectkaart 
Smart071

Wat is er gedaan?
Smart071 is de volgende fase van het project Internet of 
Things (IoT) dat afgelopen jaar is uitgevoerd binnen 
Economie071. Tijdens dit traject is er een digitaal IoT-
netwerk gerealiseerd en zijn er verschillende pilots uitge-
voerd met bedrijven, gemeentes en studenten. De insteek 
in het project was om zowel een digitale infrastructuur als 
een kennisnetwerk op te zetten. 

Samen met stichting Wireless Leiden en SURFnet 
Nederland is een zogenaamd LoRa netwerk opgezet dat 
het Internet of Things faciliteert. Verschillende gateways 
zijn geplaats op hoge strategische plaatsen in gemeentes 
uit de regio. Hiermee kunnen sensoren kleine berichten 
draadloos versturen, net als je smartphone. Ook is bij ver-
schillende onderwijsinstellingen een gateway geplaatst om 
de onderwijsprojecten zo goed mogelijk te ondersteunen.
Het kennisnetwerk heeft vorm gekregen in de zin van ver-
bindingen tussen de Hogeschool Leiden, het MKB en 
publieke partijen uit de regio. De nauwe samenwerking 
tussen de verschillende partijen heeft geresulteerd in ver-
schillende pilots. Zo is het Meet de klas programma ont-

staan als samenwerking tussen de Pabo, GGD en een aan-
tal basisscholen uit de regio. Binnen Meet de klas is de 
luchtkwaliteit in verschillende lokalen gemeten en door-
middel van een telefoonapplicatie is er actief gestuurd op 
de verzamelde data. 

Daarnaast heeft het project een faciliterende rol gespeeld 
voor de opleiding informatica van de Hogeschool Leiden. 
Studenten zijn onder andere aan de slag gegaan voor 
InOvo en Riverfood. Dit zijn twee Leidse bedrijven die zich 
respectievelijk bezighouden met het welzijn van kuikens 
en aquaponicssystemen. In beide gevallen hebben studen-
ten sensortoepassing gebouwd voor de bedrijven.

Wat gaat er gebeuren in 2018?
Het kennisnetwerk van de kennisinstellingen en lokale 
bedrijven dat is opgezet wordt in de volgende fase 
gebruikt om bedrijven daadwerkelijk te laten werken met 
(big) data en Internet of Things. Bij het Internet of Things 
gaat het erom dat fysieke objecten en producten met sen-
soren en connectiviteit digitaliseren. Denk aan het tracken 
en tracen van waardevolle spullen, de slimme thermostaat, 

dynamische straatverlichting en automatisch voorraadbe-
heer. Zo ontstaan voor organisaties enerzijds kansen voor 
kostenreductie, proces- en kwaliteitsverbetering. 
Anderzijds ontstaan er kansen voor nieuwe productfunc-
ties, additionele (digitale) diensten, nieuwe business en 
verdienmodellen en geheel nieuwe klantervaringen. 
Data kan van veel verschillende kanten komen: eigen 
verkoopcijfers, tweets, video’s, apps, surfen op internet, 
slimme apparaten met een sensor. Alles levert (digitale) 
data op. De hoeveelheid data groeit dan ook explosief. 
Het mooie is dat we steeds beter in staat zijn om informa-
tie uit deze databerg te halen. Als je gegevens met elkaar 
in verband brengt, krijg je nieuwe inzichten. Welk product 
wordt bij welk weertype meer of minder verkocht bijvoor-
beeld? Bij een bakker die hiermee aan de slag ging leverde 
het al snel een besparing op van zo’n 15 procent. Data kan 
dus inzicht geven en je kunt zelf ontwikkelingen voorspel-
len. Dat geeft kansen voor iedere ondernemer. 

Om te zorgen dat ondernemers deze kansen zien en pak-
ken hebben we binnen Smart071 het volgende aanbod:

Kennissessies
Bij het ontdekken en ontwikkelen van digitale innovaties 
komt veel kijken. In de kennissessies laten we experts aan 
het woord over diverse onderwerpen en kunnen onderne-
mers vragen stellen die voor hun bedrijf relevant zijn. Ook 
kunnen ondernemers onderwerpen aandragen die moge-
lijk passen binnen de kennissessies. Denk bijvoorbeeld aan 
introducties over Internet of Things en (Big) data, sensor-
technologie, data-analyse methoden en data security en 
-privacy. 

Joris Castermans, 
Projectleider Smart071: 
‘De basis en kennis die gelegd is in het Internet of Things project wordt 
nu gewaarborgd in de Leidse regio. Samen met bedrijven gaan we de 
uitdaging aan om tot nieuwe innovatiekansen te komen, zo werken we 
van IoT071 naar Smart071.’



Categorie: vervolg project

Digital Design Sprints
In zogenaamde ‘Digital Design Sprints’ ontwikkelen bedrij-
ven in een korte periode van drie maanden een commerci-
eel veelbelovend, technisch haalbaar en door (potentiële) 
klanten gevalideerd businessconcept, inclusief business-
case en eerste prototype/demo gemaakt door studenten. 
Het is een volledig gefaciliteerd innovatietraject met de 
juiste kennis op het juiste moment. Bedrijven worden 
gestimuleerd hierin intensief en op een vernieuwende 
manier samen te werken met klanten en andere partners. 

Urgentie
We leven in een waanzinnig interessant tijdperk van digita-
lisering die grote impact heeft op onze maatschappij en 
kansen biedt voor bedrijven in alle sectoren. Met talloze 
slimme toepassingen proberen we hiermee de wereld om 
ons heen eerlijker, schoner en duurzamer te maken.
Maar hoe blijven bedrijven, ondernemers en professionals 
op de hoogte. Hoe kunnen zij optimaal gebruik maken van 
de laatste digitale ontwikkelingen om de concurrentie voor 
te blijven en hun bedrijf toekomstbestendig te houden?

De opdracht
Het doel van het Smart071 project is om MKB bedrijven uit 
de Leidse regio te helpen concrete stappen te zetten met 

digitale innovatiekansen. Daartoe worden verschillende 
kennissessies georganiseerd voor ondernemers uit de 
regio, waar experts op het gebied van Internet of Things 
en (big) data (data science) hun ervaringen en kennis 
delen. Daarnaast biedt Smart071 Digital Design Sprints aan 
waarin bedrijven worden ondersteund bij het ontwikkelen 
van nieuwe innovatieve producten. Zo zorgen we ervoor 
dat ondernemers uit de regio op de hoogte blijven van de 
ontwikkelingen op het gebied van data en Internet of 
Things en dat zij deze kennis gebruiken om vooraan te 
blijven lopen bij de ontwikkeling van nieuwe producten 
of diensten.
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