
Experience 
Hub

De Experience Hub is 
de inspiratieruimte voor 
organisaties die vragen 
hebben rond VR, AR en 
green key technologie. 
Innovatie, onderzoek 
en netwerking zijn onze 
drijvende krachten.

Ontdek de nieuwste Augmented 
Reality (AR), Virtual Reality (VR)  
en green key apparatuur en laat 
je inspireren door innovatieve 
digitale toepassingen binnen tal 
van sectoren. We tonen je hoe 
AR, VR en andere digitale bele-
vingen een meerwaarde kunnen 
bieden voor jouw organisatie, 

klanten en gebruikers. 

Gebruik onze ruimtes en infra-
structuur om jouw digitale er-
varingen te demonstreren aan 
medewerkers, klanten en geïnte-

resseerden.

Demo- & 
Inspiratieruimte

Kom via ons netwerk in contact 
met andere bedrijven of orga-
nisaties en start nieuwe samen-

werkingen.  

Neem deel aan nieuwe collec-
tieve innovatieprojecten.

Netwerk- &
Innovatiesessies

Nood aan onderzoek? Op 
maat of collectief?  We heb-
ben uitgebreide ervaring met 
onderbouwd en praktijkgericht 
onderzoek naar AR, VR en an-

dere digitale toepassingen. 

We testen en onderzoeken 
de beleving van jouw digitale 
toepassingen, formuleren evi-
dence-based adviezen voor 
verbetering of evalueren de 

werkzaamheid.

Onderzoek &
Expertise Lab



Onderzoek  
Wil je jouw digitale toepassing op een 

gefundeerde manier ontwikkelen, aanpassen 
of richting geven?

• Of je nu met een idee speelt voor een 
nieuwe digitale toepassing of de waarde 
van jouw concept wil nagaan, via ons 
gebruikers- en businessonderzoek op 
maat ondersteunen we jou in verschillende 
stadia van ontwikkeling om tot een 
optimaal resultaat te komen.

• In een vroeg stadium verschaft 
ons onderzoek je inzicht in het 
toepassingsdomein, maakt het de noden 
van jouw stakeholders expliciet en 
inspireert het je om hierop in te spelen. 
In latere stadia versterken we met onze 
expertise jouw belevingsconcept of 
business case.

Evalueer 
Wil je de ontwikkeling, 

implementatie of opschaling van 
een digitale toepassing versnellen of 

onderbouwen?

• We tonen wat werkt en 
formuleren evidence-based 
adviezen en toekomstscenario’s 
voor verbetering, al dan niet 
met de creatieve input van onze 
studenten.

Ontdek 

Wil je kennismaken met AR/VR/green key en  
ontdekken wat het betekent voor jou? 

• Boek een AR/VR demonstratie- en 
belevingsmoment voor (potentiële) klanten, 
medewerkers, gebruikers of studenten in onze 
state-of-the-art Experience Hub. 

• Laat je inspireren via concrete en succesvolle 
voorbeelden in tal van sectoren zoals: media 
& entertainment, zorg & welzijn, opleiding & 
training, toerisme & recreatie, logistiek of retail.

Realiseer  

Wil je zelf aan de slag met AR, VR  
of digitale toepassingen?

• Via praktijkgerichte vormingen en 
workshops kunnen we ondernemers, 
professionals, werknemers en 
studenten zeer praktische inzichten, 
instrumenten en werkmethodes 
aanleren om concreet aan de slag te 
gaan. 

• Via ons uitgebreid netwerk vind je de 
juiste partners voor de ontwikkeling, 
productie en/of uitrol van AR, VR of 
andere digitale toepassingen. 

• Wij geven onafhankelijk advies 
over welke technologie, partners of 
content je best kan inzetten voor jouw 
specifieke uitdaging.


