
Bedrijven weten dat innovatief zijn een must is om te overleven in deze ‘vuca’-wereld* en dat 
nieuwe technologie hen hierin kan helpen. Het aantal bedrijven dat effectief bezig is met innovatie 
groeit, maar vaak zien organisaties door een overvloed aan technologische mogelijkheden door de 
bomen het bos niet meer. Wij proberen de toegevoegde waarde van innovatie voor hen inzichtelijk 
te maken en op een pragmatische manier de vertaalslag te maken van abstract naar concreet, 
toegepast op hun eigen context. We doen dat op verschillende manieren die we in deze blog graag 
met u delen.

(*) Volatile, Uncertain, Complex, Ambiguous.

Innovation Thursdays: inspireren om te innoveren

Iedere derde donderdag van de maand organiseren we in ons FabLab in Gent de Innovation Thursdays, 
waarbij we op een halve dag inzoomen op een welbepaald thema uit het brede spectrum van ICT-innovaties, 
zoals AI, Blockchain, Internet of Things, Chatbots, MDM, Computer Vision en AR/VR. Het zijn levende 
community’s waarbij onze innovatie-experten hands-on toelichting geven en hun expertise aanbieden om 
met bedrijven in rondetafelgesprekken te sparren over hun actuele projecten, uitdagingen en noden. We 
nemen hen ook telkens mee op ontdekkingstocht doorheen ons FabLab (Fabrication Lab) - best te vergelijken 
met een creatieve ‘werkplaats’, waarbij ze aan de hand van werkende use cases, devices en bijbehorende 
dashboards een beter inzicht krijgen in de impact en de toepassingsmogelijkheden van een welbepaalde 
technologie. Er bestaat ook steeds de mogelijkheid om te netwerken met andere collega-ondernemers die 
geïnteresseerd zijn in het thema van de dag. We zijn ervan overtuigd dat deze aanpak inspireert en ‘out of 
the box’-denken stimuleert, want daar draait het om bij innovatie.

FabLab netwerk: innoveren doe je niet alleen

Het FabLab in Gent is een middel om verschillende innovatieactiviteiten zoals workshops en POC’s te 
faciliteren. Gent maakt daarmee deel uit van het FabLab-innovatienetwerk van de Gfi Group, waarin 
initiatieven en resources worden gedeeld en ideeën worden uitgewisseld. Het grote voordeel is dat we op 
deze manier ook gebruik kunnen maken van de producten die inmiddels in de andere FabLabs werden 
ontwikkeld, zoals UMI3D (Virtual & Augmented Reality), Bot Foundry (Chatbots), Vision Learn (Computer 
Vision) en Firmin Suite (Social Robotics). Al deze FabLabs hebben één ding gemeen: ze proberen voor 
bedrijven de juiste omstandigheden te creëren, zodat ze de nodige inspiratie krijgen om hun ideeën verder 

vorm en richting te geven, in cocreatie met onze experten. Kortom: creating conditions for serendipity.
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Invitation to innovate, together

We willen bedrijven die praten over innoveren inspireren en helpen om het ook effectief te doen. Cocreatie 
kan daarin een van de manieren zijn. Want door een kruisbestuiving van allerlei ideeën en kennis ontstaat 
vaak de inspiratie voor de beste innovaties. Dat is trouwens ook het opzet van Horizon 2020, het grootste 
EU-subsidieprogramma voor onderzoek en innovatie, waar we samen met andere partners uit onder meer 
de academische wereld en privésector actief meewerken aan innovatieve projecten, zoals het Electrific-
project dat we tijdens de Innovation Thursday rond Artificial Intelligence hebben voorgesteld. Electrific moet 
een naadloze e-mobiliteit mogelijk maken door een slimme integratie van elektrische voertuigen en het 
elektriciteitsnet. Denk daarbij onder meer aan slimme laadstations op basis van AI. Ondertussen zijn de 
voorbereidingen voor Horizon Europe, de opvolger van Horizon 2020, in volle gang. Mogelijk kan dit ook 
voor u een hefboom voor innovatie zijn.


