
Smart City projectoproep 2022 – Innovation Challenge
Selectie



Doelstelling van de 
projectoproep

Ondersteuning van 
plaatselijke Smart City-

initiatieven door een 
subsidie toe te kennen aan 
de verenigingen, scholen en 
bedrijven die betrokken zijn 

bij de uitvoering van 
innoverend(e) project(en) 
waarbij gebruikgemaakt 

wordt van ICT op het 
grondgebied van de Stad 

Brussel, rekening houdend 
met de technologische 

uitdagingen, veerkracht en 
duurzaamheid die eigen zijn 

aan de huidige globale 
context

€ 50 000 toe te kennen in de vorm van subsidies 
+

Ondersteuning in de vorm van coaching en innovatie 



Algemene resultaten

31 ingediende dossiers - voor bedragen van € 5.000 tot 

10.000 

25 ontvankelijke dossiers 

10 finalistprojecten - uitgenodigd om hun project op 20/4 

voor te stellen in het Stadhuis

6 winnende projecten - subsidie en innovatiebegeleiding 

door Nova Reperta

Beoordeling en preselectie door de jury 

• Aude Robert (voorzitter) – Cel 

Smart City, Stad Brussel

• Lando Szücs – Innovatiecoach, 

Nova Reperta

• Chloé Liebens – Kabinet van 

de Schepen van Smart City

• Tanguy de Lestré – Smart City 

Manager, Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest (CIBG)

Samenstelling van de jury

Selectie op basis van de pitches van de kandidaten

Controle van de ontvankelijkheidscriteria



Selectiecriteria en puntentoekenning

Criteria Punten

ICT-innovatie in Brussel 20

De afstemming op de behoeften van de Stad en haar burgers 20

Collectief en participatief aspect van het project, waaronder het potentiële aantal begunstigden en/of
betrokken deelnemers

10

De originaliteit van het project en/of de aanwezigheid van een nieuw partnerschap tussen lokale actoren 10

De reële capaciteit van de initiatiefnemer om het project uit te voeren, met name in termen van personele
en budgettaire middelen

10

Ervaring van de projectleider (en zijn team) en de relevantie van deze ervaring voor het voorgestelde
project

10

De duurzaamheid en de veerkracht van het project 10

Het vermogen om het project in stand te houden of het vermogen om het te repliceren 10

Totaal /100



Geselecteerde projecten

Centre de Formation et d’Accompagnement dans la 
Construction - MarollesTech
Creatie van een ruimte, in het gebouw "Fer et Bois" van de 
Marollen, waar begeleiding geboden wordt voor digitaal leren, 
creatieve ontwikkelingsmogelijkheden en sensibilisering inzake 
Building Information Modeling (BIM)

Ekowz - Smart burgerschap
Sensibilisering van de burgers en de werknemers van de Stad 
Brussel, door middel van informatieposten over luchtkwaliteit 
en afvalproductie, gekoppeld aan aangesloten objecten en 
geplaatst in openbare gebouwen

EIT Food CLC West - Circulaire en inclusieve schoolmaaltijden
Onlineplatform voor het beheer van de inzameling van 
onverkochte levensmiddelen, de verwerking ervan en de 
distributie naar scholen

Arts et Publics - En route pour les cultures! 
Digitale videoworkshops "En route pour les cultures!" bestemd 
voor alle jongeren van 16-18 jaar om videospelletjes te 
ontwikkelen en zo banden te smeden tussen burgers en culturele 
plaatsen

Verkeer Signalisatie & Elektronika (VSE) - Digital Twin
Pilotproject voor een Digital Twin van de Grote Markt en de 
omliggende straatjes (locatie nog te bevestigen): inzet van 9 IoT-
sensoren en terbeschikkingstelling van een monitoringplatform 
voor de gemeentelijke administratie en de burgers

Boerderij van het Maximiliaanpark  - Naar de Brussels Smart 
Farm - Verbonden bijenkasten
Installatie van verbonden weegschalen om de activiteit van de 
bijenkasten van de Boerderij te monitoren en open gegevens 
hierover te verstrekken, en ontwikkeling van opleidingen over 
biodiversiteit met behulp van een interactief whiteboard

€ 6.185€

€ 10.000

€ 6.000

€ 10.000

€ 9.695

€ 5.000



Gedetailleerde resultaten –
Geselecteerde projecten (1/2)

Nr
.

Organisatie Naam van het project Score /100 Positieve aspecten Negatieve aspecten

29 Centre de 
Formation et 

d'Accompagnement 
dans la 

Construction 

MarollesTech 80 • Reële problemen en groot potentieel: 
digitale vaardigheden in de bouwsector

• Origineel thema, met een combinatie 
van bouw, werkgelegenheid en digitale 
inclusie, en goed afgestemd op de 
doelstellingen van de Stad

• Goede verankering en samenhang van 
het project in de Marollenwijk

• Interessant partnerschap, andere 
financieringen verzekerd

• Prioritering van opleidingen te 
bespreken met de Stad (aspecten 
van "smart building" moeten meer 
worden benadrukt)

21 Verkeer Signalisatie 
& Elektronika (VSE)

Digital Twin 77 • Interessante ambitie en visie, zeer 
gedetailleerd en duidelijk dossier

• Een geweldig visitekaartje voor Smart 
City in Brussel, een echte innovatie, 
afgestemd op de doelstellingen van de 
Stad

• Reflectie omtrent burgerparticipatie
• Zeer bekwaam en ervaren team met 

goede financiële middelen

• Vergunningen voor de installatie 
van de sensoren die bestudeerd 
moeten worden (het proces is op 
initiatief van VSE, en er worden 
alternatieven overwogen indien het 
gebied rond de Grote Markt niet 
geschikt is)

26 Arts et Publics En route vers les cultures! 69 • Zeer relevante ervaring van het team op 
het gebied van culturele bemiddeling via 
videospelletjes

• Impact op maatschappelijk en 
gemeenschapsvlak 
(generatieoverschrijdend, cultuur, 
diversiteit), zeer lokaal

• Cocreativiteit, sterke betrokkenheid van 
de burgers 

• Goed gedetailleerde en gerichte 
uitgaven

• Tijdgebonden project (maar 
reproduceerbaar)



Gedetailleerde resultaten –
Geselecteerde projecten (2/2)

Nr
.

Organisatie Naam van het project Score /100 Positieve aspecten Negatieve aspecten

11 EIT Food CLC West Circulaire en inclusieve 
schoolmaaltijden

68 • Sterke betrokkenheid op 
maatschappelijk en gemeenschapsvlak 
door het aanpakken van 2 belangrijke 
kwesties: voedselverspilling en gezonde 
voeding voor jongeren

• Reflectie omtrent de ontwikkeling van 
een bedrijfsmodel en het zoeken naar 
langetermijnfinanciering

• Interessante (bestaande en potentiële) 
partnerschappen en een zeer ervaren 
team

• Belangrijke operationele uitdaging 
(beheer van logistieke stromen)

31 Ekowz Smart burgerschap 68 • Duidelijk verband met Smart City, door 
de toepassing van innovatieve 
technologische tools 

• Op burgers (en werknemers) gerichte 
aanpak: interactie van burgers met 
sensoren (zeer concreet)

• Zeer relevante coaching van Nova 
Reperta voor een jonge start-up

• Reflectie omtrent de 
mogelijkheden in verband met de 
aanpassing van de oplossing aan de 
publieke sector, uit te diepen via 
coaching en met de Stad

20 Boerderij van het 
Maximiliaanpark

Naar een Brussels Smart 
Farm - Verbonden 

bijenkasten

67 • Emblematisch project van de Noordwijk 
dat maatschappelijke, educatieve en 
milieuaspecten (biodiversiteit) 
combineert

• Zeer concreet dossier, waarin een 
intelligent gebruik van IoT-sensoren 
wordt voorgesteld, met een reflectie 
omtrent open gegevens

• Deskundigheid van het team op het 
gebied van de bijenteelt en een goed 
netwerk van partners

• Project zeer gericht op een 
specifiek thema



Gedetailleerde resultaten – Niet 
geselecteerde projecten (1/7)

Nr
.

Organisatie Naam van het project Score /100 Positieve aspecten Negatieve aspecten

17 Trois Plumes Incubator THE LAB
Incubator THE LAB 
waarmee de Stad Brussel 
culturele XR-ervaringen 
kan identificeren en 
ontwikkelen rond 
historische plaatsen of in 
de openbare ruimte

65 • Een project dat zijn waarde al heeft 
bewezen

• Ambitieus project, met interessante 
partnerschappen, voor de cultuursector 
in Brussel

• Bijna replicatie van het in 2021 
gesubsidieerde project

• Project dat niet tot een concreet 
resultaat leidt, maar eerder tot een 
idee voor een uit te voeren project

• De duurzaamheid van het project 
hangt af van een aanzienlijk bedrag 
aan subsidies

16 Merciki Merciki Smart Verbetering 
van het platform Merciki 
door bedrijven te steunen 
door hen toe te staan op 
het platform te 
adverteren, en door 
verenigingen te steunen 
door hen te bedanken

65 • Belangrijke thema's: circulaire 
economie, steun voor lokale bedrijven 
en verenigingen

• Inclusie van een nieuw publiek 
(ondernemingen en verenigingen) op 
het bestaande platform

• Het effect van nieuwe functies zal 
waarschijnlijk beperkter zijn dan 
dat van het oorspronkelijke project 
dat in 2021 gesubsidieerd werd

• Gecompliceerde marketing van het 
platform (belangrijke concurrentie, 
noodzaak om de gewoonten van 
burgers en handelaars te 
veranderen,...) 

12 Federatie van de 
Recuperatheken

Mycelium 
Inzet van het platform 
Mycelium in het Brusselse 
netwerk van 
recuperatheken om de 
lokale uitwisselingen te 
digitaliseren en de 
doeltreffendheid van de 
werking van de 
recuperatheken te 
verbeteren

62 • 2 belangrijke thema's: circulaire 
economie, hulp voor studenten

• Bestaand netwerk en bestaande 
expertise

• Reflectie omtrent de analyse van de 
verzamelde gegevens, 
terbeschikkingstelling van de code in 
open source

• Dossier gericht op de verbetering 
van het bestaande, niet op een 
technologische innovatie

• Gebrek aan duidelijkheid over het 
bedrijfsmodel

• Nichedoelgroep (makers, 
ontwerpers...) en moeilijk uit te 
breiden

• Beperkte lokale aanwezigheid in 
Brussel

finalist

finalist

finalist



Gedetailleerde resultaten – Niet 
geselecteerde projecten (2/7)

Nr
.

Organisatie Naam van het project Score /100 Positieve aspecten Negatieve aspecten

6 Jeasy Verbetering van de app 
Jeasy 
Verbetering van de app 
(intermodale 
mobiliteitsapp die CO2-
besparing beloont) met 
een 
trajectregistratiesysteem 
en een sponsorsysteem

58 • Ervaren en heel evenwichtig team
• Originele en alomvattende aanpak
• Interessante technische aspecten, 

aandacht voor privacy van gegevens

• Project al op punt, waaraan 2 
nieuwe "nice to have"-functies 
toegevoegd worden, minder 
innovatief dan het oorspronkelijke 
concept

• Planning en acties niet erg 
gedetailleerd, hoofdzakelijk gericht 
op marketingacties 

8 Give a Day "Matche des Voisins"
Nieuwe functie in de app 
Give a Day (app voor 
vrijwilligerswerk), 
waardoor actoren in 
dezelfde buurt met elkaar 
in contact kunnen worden 
gebracht

56 • Nieuwe ontwikkeling op een bestaande 
app, met een groot gebruikersbestand, 
gericht op het creëren van meer sociale 
banden in de wijken

• Groot, ervaren en bekwaam team

• Project sterk afhankelijk van 
subsidies

• Weinig vernieuwende 
verbeteringen ten opzichte van het 
reeds gesubsidieerde project in 
2019-2020

• Het project lijkt te zijn gebaseerd op 
de veronderstelling dat werknemers 
van de Stad de backoffice zouden 
beheren: wij kunnen de 
beschikbaarheid van een collega 
voor deze taken niet garanderen

5 DEC!DE DEC!DE WEBAB
Pedagogische app om 
mensen bewust te maken 
van de uitdagingen die 
gepaard gaan met de 
klimaat- en 
biodiversiteitscrisis

56 • Educatieve applicatie over essentiële 
onderwerpen (klimaat en biodiversiteit)

• Algemene reflectie omtrent 
duurzaamheid

• Terbeschikkingstelling van de code van 
de app in open source 

• Concept dat zich nog in de 
ideevormingsfase lijkt te bevinden, 
nog moet worden geconcretiseerd

• Afhankelijkheid van externe 
financiering

• Weinig expliciete links met de 
Brusselse Smart City

finalist



Gedetailleerde resultaten – Niet 
geselecteerde projecten (3/7)

Nr
.

Organisatie Naam van het project Score /100 Positieve aspecten Negatieve aspecten

25 PICKSELS Mobiel spel voor de 
Brusselse Waterdag 2023
Ontwikkeling van een 
"casual game" voor 
mobiele telefoons om de 
Brusselse bevolking 
bewust te maken van het 
thema water, in 
samenwerking met het 
Riolenmuseum

55 • Het thema videospelletje sluit aan bij de 
ambities van de Stad in deze sector

• Bewustmaking van het publiek omtrent 
een milieukwestie

• Gebrek aan duidelijkheid over het 
bedrijfsmodel en grote 
afhankelijkheid van subsidies

• Project zeer gericht op een 
specifiek thema en een zeer 
beperkte periode van het jaar 
(waterdag)

• Interessante ideeën voor 
partnerschappen, maar deze zijn 
nog niet verzekerd

3 Mile Positioning 
Solutions 

Jooks
Applicatie Runnin' 
City/Jooks stelt parcours 
voor gezondheid, 
hardlopen, wandelen, 
fietsen en rolstoel met 
audiobegeleiding voor

55 • Zeer gevarieerde en uitgebreide 
applicatie die beantwoordt aan 
doelstellingen op het gebied van 
volksgezondheid, milieu, cultuur
sport 

• Technische expertise van het team

• Project vooral interessant voor 
bezoekers/toeristen van de Stad

• Weinig verbeteringen voorgesteld 
in vergelijking met het reeds 
gesubsidieerde project in 2020

• Gebrek aan duidelijkheid over 
expertise op gezondheidsgebied en 
mogelijke partnerschappen

9 Culturia Culturius
Platform dat het Europese 
cultuuraanbod 
samenbrengt en culturele 
actoren in staat stelt met 
het publiek te 
communiceren en met 
elkaar van gedachten te 
wisselen

53 • Internationale ambities voor de culturele 
sector

• Compleet en ervaren team
• Financiering reeds verworven

• Onduidelijkheid over de gerichtheid 
op het publiek, over de banden met 
de Stad Brussel en over het 
actieplan

• Moeilijkheid om publiek aan te 
trekken (differentiatie nodig van 
bestaande actoren, bijv. Eventbrite) 

• Beperkte technologische innovatie



Gedetailleerde resultaten – Niet 
geselecteerde projecten (4/7)

Nr
.

Organisatie Naam van het project Score /100 Positieve aspecten Negatieve aspecten

10 Productions 
associées

Locus 
Validatie van een project 
voor lokale valuta op basis 
van blockchain, die waarde 
verliest op basis van 
afstand en tijd

52 • Ambitieus project, om de plaatselijke 
handel te bevorderen 

• Project zeer geschikt voor 
innovatiecoaching

• Onderzoeksproject: geen garantie 
voor de operationalisering ervan

• Weinig ervaring van het team met 
blockchain

• Gebrek aan duidelijkheid over 
doelstellingen en actieplan

28 Vzw Patrimonium 
& Cultuur - Sint-

Gorikshallen

Organisatie van een 
hackathon voor studenten, 
gericht op de creatie van 
een interactieve desk in de 
Sint-Gorikshallen die het 
startpunt zal zijn voor 
digitale ervaringen in de 
Stad

51 • Participatieve en collectieve aanpak, met 
interessante partnerschappen

• Reflectie omtrent financiële 
onafhankelijkheid

• Onduidelijkheid over de reikwijdte 
van de hackathon en het concept 
van de DESK

• Technologische aspecten van het 
project als zodanig zeer beperkt

23 Vzw microStart 
Support

Ontwikkeling van een 
microkredietoplossing die 
uitsluitend online is om de 
toegang tot microkrediet 
en ondersteuning door 
microStart te 
vergemakkelijken

50 • Belangrijke steun voor de Brusselse 
economie

• Goed erkende en bewezen structuur

• Ontbreken van een link met 
Brussels Smart City (intern 
digitaliseringsproject van de vzw)

• Beperkte impact voor Brusselaars, 
eerder op nationaal niveau (gericht 
op ondernemers in landelijke 
gebieden)



Gedetailleerde resultaten – Niet 
geselecteerde projecten (5/7)

Nr
.

Organisatie Naam van het project Score /100 Positieve aspecten Negatieve aspecten

14 Koninklijk theater 
Toone

Smartway - applicatie om 
culturele plaatsen, hotels 
en winkels te promoten via 
selfies, geoptimaliseerde 
routes, het in kaart 
brengen van culturele 
activiteiten en locaties en 
opstelling van netwerken 
voor culturele actoren

49 • Concept dat gamification gebruikt om de 
culturele sector te ondersteunen en 
nieuw leven in te blazen

• Goede kennis van de Brusselse 
cultuursector

• Gebrek aan duidelijkheid over de 
reikwijdte van het project, het 
actieplan, de begroting en de 
technische/digitale expertise van 
het team

• Risico dat er weinig vraag is naar 
deze dienst, concept moet 
nauwkeuriger worden gevalideerd 
bij het publiek

7 Wharn SRL Digitaal in kaart brengen 
van de culturele actoren 
van de Stad en hun 
programma's

48 • Interessant potentieel van de oplossing
• Reflectie omtrent gegevensbescherming 
• Technische expertise van het team

• Project zeer gericht op technologie, 
en minder op de behoefte van de 
doelgroep

• Onduidelijkheid over de 
differentiatiestrategie van de 
talrijke bestaande 
referentieplatformen

1 Wish Brussels Verspreiding van 
wensberichten tussen 
burgers via gigantische 
schermen in de Stad om de 
banden tussen de 
bevolking te versterken

48 • Betrokkenheid van de burger en gratis 
dienstverlening

• Partnerschappen waarvan de 
doeltreffendheid bewezen is, ervaren 
team

• Grote zichtbaarheid van het project

• Zeer weinig vernieuwing en geen 
verbeteringen voorgesteld ten 
opzichte van vorige edities

• Gebrek aan details in de 
beschrijving van het project

• Afhankelijkheid van externe 
financiering

• Project zeer beperkt in tijd



Gedetailleerde resultaten – Niet 
geselecteerde projecten (6/7)

Nr
.

Organisatie Naam van het project Score /100 Positieve aspecten Negatieve aspecten

27 Vzw Mpact Carpool Tuesday
Campagne "Carpool 
Tuesday" om carpoolen 
aan te moedigen via de 
app Carpool

48 • Mobiliteit is een zeer belangrijk thema 
voor de Stad Brussel Goede ervaring met 
innovatieve mobiliteitsprojecten 

• Goede beschrijving van de context

• Weinig technologische innovatie: 
het project bestaat hoofdzakelijk uit 
een communicatiecampagne, 
aangezien het carpoolingplatform 
reeds bestaat

• Twijfel over het onderscheid tussen 
deze campagne en bestaande 
campagnes die over het algemeen 
weinig succes hebben

22 Center for 
Networking 

Alliance

Applicatie voor de 
bewoners en bezoekers 
van de Europese wijk, met 
als doel het commerciële 
en culturele aanbod van de 
wijk onder de aandacht te 
brengen

43 • Steun voor de lokale economie en de 
culturele sector

• Duidelijk omschreven en relevante 
doelstelling en perimeter (Europese wijk)

• Veel concurrentie op het niveau van 
applicaties voor referentie van 
handelszaken/activiteiten

• Gebrek aan precisie bij de definitie 
van functies

• Aanvullende financiering niet 
gegarandeerd

2 HAPPY FEW 
COMMUNICATION

Luxury Brussels
Platform Luxury Brussels 
voor de lokale en 
internationale promotie 
van de Brusselse premium 
actoren

41 • Project om een unieke ervaring in 
Brussel te creëren

• Mogelijke winstgevendheid indien de 
juiste partnerschappen worden 
gevonden

• Ervaren en divers team

• Onduidelijkheid over het verband 
met Smart City: de technologische 
innovatie is beperkt, het project is 
meer gericht op "bedrijven" dan op 
"stedelijke diensten" en er is niet 
nagedacht over duurzaamheid

• Onduidelijkheid over de reikwijdte 
van het te subsidiëren project (het 
platform is al online), en 
verscheidene beschreven taken 
hebben geen technologisch aspect 
(bv. creëren van inhoud)



Gedetailleerde resultaten – Niet 
geselecteerde projecten (7/7)

Nr
.

Organisatie Naam van het project Score /100 Positieve aspecten Negatieve aspecten

30 Vzw Wicked Pigeon Applicatie voor informatie 
over de uren dat terrassen 
in de zon liggen en de 
beschikbare diensten in de 
horecazaken

38 • Noodzakelijke steun voor de 
horecasector

• Origineel idee, reeds bestaand in 
betaversie (innovatiebegeleiding kan in 
dit stadium zeer relevant zijn)

• Twijfels over de noodzaak (bv. vrij 
geringe belangstelling in de winter) 
en de potentiële impact van een 
dergelijke app (zeer gericht project)

• Extra functies (informatie over 
cafédiensten, enz.) kunnen door 
andere concurrerende apps worden 
aangeboden: groot risico dat de app 
niet veel verkeer genereert




