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Uitgaande van het feit dat je vandaag de dag bijna overal struikelt over de 
term IoT, zou je kunnen denken dat het een modeverschijnsel is dat wel 
weer over zal waaien. Dat dit laatste zeker niet het geval is, zal voor de 
bezoekers van het seminar Internet of Things, the business case zeker geen 
vraag zijn. Zij komen dinsdag 30 mei bijeen om over dit uiterst boeiende 
onderwerp van gedachten te wisselen en om kennis aangaande de nieuwste 
ontwikkelingen mee naar huis te nemen. 

Seminar Internet 
of Things
The	business	case

De term Internet of Things kent ondertussen vele varianten tot aan Industrie 
4.0 aan toe. Ondanks alle verschillen praten we echter in alle gevallen over 
systemen waarbij onderlinge communicatie via Internet de basis vormen. 
Veelal heeft hierbij de mens zijn taken overgedragen aan de automatise-
ring, maar we mogen niet denken dat het een volledige M2M-verhaal is. 
In tegendeel zelfs. Doordat machines en apparaten met elkaar gekoppeld 
zijn, kan de mens informatie krijgen die anders nooit of heel traag verkregen 
hadden kunnen worden. Dit creëert weer mogelijkheden die kunnen leiden 
tot hogere productiviteit, kostenbesparing, nieuwe mogelijkheden en pro-
ducten. Het toepassen van IoT kan echter grote gevolgen hebben voor een 
onderneming. Verdienmodellen, personeelsbestand en de supply chain moe-
ten kritisch bekeken worden om het maximale uit IoT te halen. Tijdens het 
seminar op 30 mei krijgen bezoekers aan de hand van concrete voorbeelden 
de nodige tips om van IoT een succes te maken.
 
Het	programma
Het seminar Internet of Things is een onderdeel van de beurs Electronics & 
Applications 2017 en wordt gehouden in de Croesezaal van de Jaarbeurs. 
De seminardag begint uiteraard met ontvangst en koffie om 9.00 uur. De 
eerste lezing begint om 9.30 uur. Dit is een lezing van Herman Tuininga 
van Salland Electronics. In zijn lezing getiteld IoT in perspectief geplaatst 
zal hij een overzicht geven van de ontwikkelingen, de trends, de stand van 
zaken en in analogie met de internet bubbel, zal hij het ook hebben over de 
valkuilen maar absoluut ook de kansen. Een mooi voorbeeld is te vinden bij 
de auto’s van Tesla. Vanaf de eerste dag was de auto connected. De ontwik-
kelaars beschikken daardoor over heel veel data om het accusysteem beter te 
maken en continue te leren.
Bij IoT is natuurlijk de verbinding met Internet een zeer belangrijke factor. 
Wordt het een kabel of wordt het draadloos en voor welke technologie wordt 
er dan gekozen. Met name bij draadloos zijn de mogelijkheden groot. Wordt 
het iets lokaals via WiFi of wordt het 2G, 3G, 4G of hoger? Johan Bickel van 
AVE Added Value Electronics zal u in zijn lezing ‘Device en connectiviteit – 
keuzes’ meenemen door het woud aan mogelijkheden. Landelijk dekkende 
netwerken en de ontwikkelingen hiervan bepalen mede de keuze voor de 

juiste interface voor de IoT-toepassing zodat 
deze ook langer in de toekomst verbinding 
heeft. We zien op de 4G / LTE netwerken 
versies met lage datasnelheden uitkomen 
terwijl netwerken zoals LoRa en SigFox zich 
verder ontwikkelen. Tegelijkertijd is de uit-
fasering van 2G en 3G al aangekondigd in 
diverse werelddelen. Dat alles en nog meer 
zal uw keuze bepalen en Johan zal u helpen 
bij het zetten van de eerste stappen.

De	andere	99%	
Dit is de titel van de lezing van Vincent 
Braam van Mobile Agency. Hij gaat het 
niet hebben over de te versturen data, maar 
over de uitdaging om de data om te zetten 
in bruikbare informatie. We hebben het dan 
bijvoorbeeld over Industrie 4.0. Voor bedrij-
ven kunnen dit nieuwe groeikansen zijn en 
een betere concurrerende positie opleveren. 
In 25 minuten laat hij connectiviteit en 
data even voor wat het is en neemt u mee 
het ‘Smart Apps’ landschap in - een wereld 
waarin ook de andere 99% wordt benut.

How	to	start	with	IoT
Starten met IoT is niet moeilijk. Maar hoe 
zorg je ervoor dat IoT echt waarde toevoegt? 
Tijdens dit seminar zullen Tom van de Ven 
en Steven van Dalen van Sogeti u laten zien 
dat IoT niet enkel een buzzword binnen de 
organisatie kan zijn, maar hoe het de digitale 
transformatie versnelt. De kostprijs van con-
nected devices wordt steeds lager, maar enkel 
als ze in zeer grote aantallen worden afge-
nomen. De keuze voor zelf ontwikkelen of 
inkopen is essentieel. Een IoT platform kan 
zelf worden gebouwd maar er zijn tal van 
krachtige platformen beschikbaar. Met IoT 
is het belangrijk de beste elementen voor uw 
oplossing bij elkaar te vinden. Sterke part-
ners zijn hierbij belangrijk. Een stappenplan 
om van use case naar business case te komen 
is de essentie om te starten met IoT.

Voorbeeldcases
Het seminar wordt afgesloten met twee voor-
beelden van toepassingen die alleen mogelijk 
zijn met IoT. Als eerste komt het innovatieve 
deelfietsconcept KeoBike aan de orde dat 
alleen mogelijk is met het intelligente slot 
van Mobilock. Kees Dros zal u laten zien dat 
een traditionele sleutel niet meer nodig is. 
Met behulp van een smartphone is het slot 
te openen en ondertussen worden de locatie 
en status van het slot zorgvuldig vastgelegd. 
Het maken van een deelfietsysteem is dan 
een kwestie van software die de app’s op de 
telefoons van de deelnemers aanstuurt, bij-
houden wie de gebruikers waren, hoe lang 
ze onderweg zijn geweest en waar ze de fiets 
gestald hebben.
Het tweede voorbeeld behandelt het pro-
bleem met betrekking tot vrachtwagens 
die onnodig over het haventerrein van 
Amsterdam rijden op zoek naar een parkeer 
plaats. Met behulp van een app die aangeeft 
welke parkeerplaatsen vrij zijn op basis van 
de zogenaamde slimme klinker, is dit pro-
bleem opgelost. Wienke Giezeman van The 
Things Network vertelt u alles over de uit-
dagingen die ze tegen kwamen en hoe ze dit 
tot een succesvolle implementatie hebben 
gebracht.

Tot	slot
Deelname aan het seminar is gratis voor hen 
die zich vooraf aanmelden via de site van de 
E&A beurs. Naar verwachting is de laatste 
lezing rond 12.35 uur afgelopen. Daarna is 
er nog voldoende tijd om de beursvloer op te 
gaan om daar verder te praten over dit boei-
ende onderwerp.                                        •
Voor meer informatie zie 
www.etotaal.nl/achtergrond. 
Artikel “Seminar Internet of Things”.
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