
De provincie Vlaams-Brabant, Unizo Hageland, hogeschool UC Leuven-Limburg (UCLL) en de 
twintig gemeenten van het Hageland lanceerden in Wezemaal (Rotselaar) Happy Hageland. Dat is 
een app waarmee inwoners en bezoekers de regio op een digitale manier kunnen leren kennen.

De toenemende digitalisering is een ontwikkeling waarin ook kleinere steden en plattelandsge-
meenten niet willen achterblijven. Consumenten zijn steeds meer digitaal, hebben meer keuze dan 
ooit en verwachten informatie via verschillende kanalen.

De projectpartners sloegen de handen in elkaar om ook het Hageland digitaal te ontsluiten.  UCLL 
ontwikkelde de app en stond in voor de Data analyse van klikgedrag van de gebruikers van de app 
‘Happy Hageland’. Welke zaken worden vaak gebruikt, welke nooit, clusteren van gebruikers van 
de app om gebruiker-specifieke features te kunnen ontwikkelen in de app

https://happyhageland.be/
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Big data / internet of everything
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www.blikopener.vlaanderen 
info@blikopener.vlaanderen

Big data / internet of everything

De expertisecel Digital Solutions zet in op praktijkgericht onderzoek over de volgende domeinen:

1. Big Data  / Internet of Everything (IoE): van datacaptatie (inclusief data-acquisitie) en filtering, 
over data-analyse (mining) en beslissingsbomen tot visualisatie van de resultaten opdat ook 
niet-specialisten die resultaten vlot kunnen interpreteren.  De bekomen resultaten kunnen ook 
gekoppeld worden aan IoE-apparaten. 

2. technologieën (machine learning) en analyseprogramma’s (R, Python) om data te analyseren 
en te visualiseren met als doel om de gegevens te exploreren en interpreteerbaar te maken 
voor de eindgebruiker.  

3. Behaviour driven development: Methodieken om van bij de start klantenwensen te verwerken 
in het ontwikkelingsproces van software, zodat het eindproduct zo goed mogelijk de verwacht-
ingen qua gedrag en functies benadert.  

Bij elke fase van een project/opdracht dat deze expertisecel uitvoert wordt het principe van user-
centered design (participatief design) toegepast om de voldoenings- en acceptatiegraad van het 
opgeleverde werk zo hoog mogelijk te maken.

Hoe samenwerken?

1. Hogescholen informeren en communiceren over de laatste nieuwe trends, technologieën en best pratices. 

     Ze triggeren bedrijven en social profit organisaties om met hun innovatieve ideeën aan de slag te gaan.

2. Bedrijven en organisaties krijgen ondersteuning bij het SMART-definiëren van de vraag– of probleemstelling.   

     De doelstelling, de doelgroep, de planning van de activiteiten en de mogelijke financiering worden besproken.

3. Een expert van de hogeschool geeft inhoudelijk advies over het thema en biedt een overzicht van de mogelijke  

     samen-werkingsvormen en subsidiemogelijkheden. 

4. Hogescholen bieden informatie en concreet advies aan over de samenwerking met de hogescholen of andere  

      leden van het VLAIO Netwerk en over het instrumentarium van VLAIO of andere financieringskanalen.
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