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1 Managementsamenvatting 

Brandweer Zone Antwerpen (BZA) wil vanuit zijn rol als preventieve en proactieve speler inzetten op 

informerende en sensibiliserende brandpreventie, met voornaamste focus op doelgroepgerichte 

brandpreventieve educatie.  

Hiervoor heeft BZA, samen met diverse partners al doelgroepgerichte acties opgezet, een van de acties 

is gericht op lagere schoolkinderen en vindt voornamelijk plaats in het Brandweer Informatie Centrum 

(BIC). Dit zijn georganiseerde bezoeken aan het BIC onder begeleiding van een BIC-gids. BZA wil zijn 

brandpreventieve educatie echter ook buiten BIC brengen, aangezien het op dit moment niet alle 

doelgroepen even goed bereikt: niet iedereen kan of wil langskomen in het BIC. Het is dan essentieel 

dat MobiBIC zo breed mogelijk toegankelijk is: de inhoud dient altijd, overal en voor iedereen 

bereikbaar te zijn. 

 MobiBIC moet een multifunctioneel platform zijn met belevingsgerichte inhoud om aan sensibilisering 

rond brandveiligheid te doen. BZA denkt hier in eerste instantie aan interactieve AR en VR ervaringen 

die via het MobiBIC platform beschikbaar gemaakt worden aan BIC-gidsen en begeleiders van de 

verschillende doelgroepen. De inhoud op MobiBIC moet de opwinding van een echt bezoek 

benaderen, daarom kijkt men in eerste instantie naar nieuwe ervaringen die een ‘wow’ beleving 

kunnen creëren. 

Bovendien moet dit platform de mogelijkheid bieden aan BZA en haar partners om bestaande inhoud 

en elementen uit die inhoud te hergebruiken om op een eenvoudige manier zelf nieuwe inhoud te 

creëren. Basis inhoud (assets) zoals bv. 360-graden video of 3D-modellen van toestellen worden niet 

gecreëerd op het MobiBIC platform, enkel geïmporteerd en ter beschikking gesteld als herbruikbaar 

onderdeel. Met andere woorden, het produceren van de assets valt buiten de scope van dit project. 

Deze platform aanpak is fundamenteel anders dan een éénmalig project rond een app of campagne. 

Software compatibiliteit, uitwisseling tussen verschillende tools, beheer van content, beheer van 

toegangsrechten, e.d. komen nu opeens binnen de scope. 

Maximale bereikbaarheid en de nieuwste ervaringen aanbieden is een moeilijke evenwichtsoefening. 

Enerzijds wil MobiBIC de nieuwste technologische snufjes kunnen uitbuiten, anderzijds zijn sommige 

doelgroepen zeer beperkt in hun toegang en omgang met technologie. Het ideale platform kan inhoud 

op maat van de doelgroep aanbieden: bv. in alle high-tech 3D-glorie voor diegenen met een VR-bril en 

als éénvoudig te bedienen videospeler voor ouderen.  

De insteek vanuit de state-of-the-art om maximale bereikbaarheid te koppelen met een variëteit aan 

inhoud is het ecosysteem van de Learning Management Systemen (LMS). Deze koppelen de 

mogelijkheid om verschillende types inhoud te laten aanleveren met een breed toegankelijk platform. 

Dit vereist een standaard koppeling tussen deze aanbieders en het platform. Deze standaard zal 

noodzakelijkerwijs niet de allerlaatste snufjes kunnen afdekken. De ideale oplossing zou aan BZA toe 

laten om MobiBIC te blijven gebruiken als distributieplatform terwijl men aan de inhoud kant toch 

nieuwe vormen van inhoud kan creëren, van het moment dat de standaard het toelaat natuurlijk. 

BZA wenst MobiBIC af te nemen -as-a-service. Het onderhoud en de technisch operationele service 

rond het MobiBIC platform dient door de IT-partner geleverd te worden, inclusief technische 

ondersteuning voor de BIC-gidsen en partners tijdens een BIC-evenement. 
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De markt geeft duidelijk aan een oplossing te kunnen bieden. Afhankelijk hoe geavanceerd de beleving 

die men wil creëren moet zijn zal er meer ontwikkeling nodig zijn. Vertrekkend van een kant-en-klaar 

platform, over ontwikkeling op maat, tot aan een project per beleving. 

Het is aan BZA om de keuze te maken tussen een platform, gebaseerd op standaarden en een zo breed 

mogelijk gamma aan tools, of voor de beste, nieuwste beleving gebaseerd op ontwikkeling op maat 

waarbij het platform enkel dient als centraal toegangspunt voor de gebruikers.  

Het advies is om pragmatisch om te gaan met deze keuze: te vertrekken van een standaard platform 

en nu reeds investeren in de mogelijkheden om later, als technologieën toegankelijker worden en de 

standaarden deze mee integreren, geavanceerdere inhoud mee te kunnen nemen. 

Concreet wil dit zeggen: investeren in een volledig gebruikersmodel op maat van BZA, inclusief 

aanpassingen aan de UI afhankelijk van de doelgroep. En investeren in ondersteuning van standaarden 

zodat zoveel mogelijk authoring tools inhoud kunnen aanleveren. 
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2 Context en objectieven 

2.1 De Projectinitiatoren 

2.1.1 Brandweer Zone Antwerpen 

BZA zorgt voor de veiligheid van de bevolking en bezoekers van Antwerpen, Wijnegem en Zwijndrecht. 

De taak van BZA bestaat uit het voorkomen en beperken van menselijke en materiële schade.  

De diverse rollen van BZA evolueren:  

1. van klassieke brandblusser naar veelzijdige bewaker van de continue veiligheid 

2. van curatieve speler naar preventie & proactieve speler 

3. van uitvoerder naar beleidspartner van de overheid 

4. van recreatieve dienstverlener naar strategische partner 

5. van databezitter naar kenniscreator  

Het MobiBIC-project kadert in de rol van ‘van curatieve naar preventie & proactieve speler’: dankzij 

nieuwe technologie zullen in de toekomst bepaalde noodsituaties voorkomen of voorspeld kunnen 

worden. Als brandweer kan BZA het anticiperende vermogen en de zelfredzaamheid van burgers, maar 

ook organisaties en bedrijven vergroten door ze beter te informeren en beter te equiperen met 

geschikte technologie. 

2.1.2 Programma Innovatieve Overheidsopdrachten 

Het Programma Innovatieve Overheidsopdrachten (PIO) van het Departement Economie, Wetenschap 

en Innovatie (EWI) heeft als doel de omvangrijke koopkracht van de Vlaamse overheid (en de bredere 

publieke sector in Vlaanderen) meer strategisch in te zetten voor innovatie. Hiertoe wil het PIO 

overheidsorganisaties in Vlaanderen stimuleren en helpen om een deel van hun aankoop middelen te 

besteden aan innovatieve overheidsopdrachten, d.w.z. het (laten) ontwikkelen en/of aankopen van 

innovatieve producten en diensten waarmee ze hun eigen werking en publieke dienstverlening kunnen 

optimaliseren en beter kunnen inspelen op de vele maatschappelijke uitdagingen waarvoor ze staan. 

Op die manier wil het PIO bijdragen tot een performantere overheid, competitievere ondernemingen 

en oplossingen voor uitdagingen van maatschappelijk belang (gezondheid, milieu en energie, 

veiligheid, …). 
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2.2 Het voortraject: “MobiBIC” 

2.2.1 Context 

Het Brandweer Informatie Centrum (BIC) ontvangt regelmatig bezoekers van verschillende 

doelgroepen om deze duidelijk te maken hoe brandveilig samen te leven. Dit zijn bezoeken in de 

kazerne onder begeleiding van een BIC-gids. Deze BIC-Gids ontvangt de bezoekers en zal hen doorheen 

de verschillende ruimtes van het BIC begeleiden. 

Deze ruimtes bevatten informatiemateriaal onder verschillende vormen: (werk)boekjes en flyers, 

videofilmpjes, realistisch inrichting (een huiskamer - Studio112), door brand beschadigde apparaten. 

Maar ook interactieve en actieve elementen zoals een werkende telefoon die naar het noodnummer 

112 belt, een escape room activiteit, rook en het gevoel van brand achter een deur. Dat dit zich 

allemaal bevindt in een echte brandweerkazerne, met een brandweerwagen om in te zitten en 

begeleidt door een BIC-Gids in uniform versterkt de beleving bij het doelpubliek van 11- tot 12-jarigen. 

Het BIC beperkt zich echter niet tot dit doelpubliek. Via een multidisciplinaire aanpak worden 

rondleidingen “op maat” gemaakt om die doelgroep het best te bereiken, bv. blinden of 

slechthorenden.  

In deze multidisciplinaire aanpak werkt BZA ook samen met partner organisaties die dicht bij de 

doelgroepen staan om informatiepakketten samen te stellen die ook buiten het BIC kunnen gebruikt 

worden: Familiezorg (werknemers en ouderen), Prevant (preventieadviseurs van Antwerpse scholen), 

studenten (samen met politie en de stad Antwerpen), Bravo (stichting brandwonden), CVO (nieuwe 

Belgen), Woonhaven (sociale woningen), etc. 

Deze aanpak heeft zich reeds bewezen en werkt goed maar heeft enkele gevolgen: telkens het BIC “op 

verplaatsing speelt” moet alles meegezeuld worden en medewerkers van het BIC worden telkens 

belast met het “op maat maken” van de informatie per doelgroep.  

Het BIC zou dus graag een mobiele versie van het BIC maken: een digitaal MobiBIC waar elke BIC-Gids 

of partner altijd en overal kan gebruik van maken, en waar de partnerorganisaties en de mensen van 

het BIC zelf bestaande informatie kunnen aanpassen. Procedures geraken out-of-date (evacueren of 

net blijven zitten), nieuwe apparaten komen in de kijker (batterijen van elektrische scooters en 

fietsen), woordgebruik en logo’s moeten aangepast worden aan een doelgroep – MobiBIC moet 

mogelijk maken dat zulke aanpassingen van het bronmateriaal zelf kunnen gedaan worden. 

Een concreet voorbeeld.  De brandweer VR app is een succes; het combineert een VR-bril met 360-

graden filmpjes en slimme scenario’s (opdrachten met meerdere opties) om een leervolle beleving te 

creëren. MobiBIC wil bereiken dat BIC medewerkers en partners de filmpjes kunnen uploaden, 

hergebruiken en combineren in nieuwe scenario’s om zo nieuwe VR-ervaringen te maken en te kunnen 

aanbieden op maat van een doelgroep.  

Natuurlijk hoort hier een workflow bij die de kwaliteit van het materiaal kan controleren, 

toegangsrechten kan beheren, en ook is MobiBIC niet beperkt tot enkel de huidige brandweer VR app. 
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2.2.2 Doelstelling van het voortraject 

Het voortraject van het MobiBIC project omvat: 

1. In kaart brengen van wat de BIC beleving net is. Hoe is deze opgebouwd, welke elementen 

creëren de beleving in een BIC bezoek. En daarop aansluitend hoe deze elementen zich zouden 

kunnen vertalen in een digitale vorm. Wat zijn de mogelijkheden en gevolgen. 

2. Definiëring en valideren van de behoefte aan vraagzijde met als doel 

a. De functionele vereisten van MobiBIC in kaart te brengen 

b. De functionaliteiten te prioriteren op meerwaarde voor de verschillende stakeholders. 

3. Inschatten van de mogelijkheden van de aanbodzijde met als doel 

a. De functionele vereisten van MobiBIC inschatten op hun innovatiepotentieel 

b. Een zinvolle keuze te kunnen maken op basis van meerwaarde en de technologische 

inschatting van de aanbieders 

 

Op basis van deze focuspunten is een geschikte scope voor het project afgelijnd. De conclusies en de 

gevolgde stappen tijdens dit voortraject worden in dit verslag gedocumenteerd. 

Qua scope moet een “MobiBIC” platform gemaakt worden dat drie grote elementen bevat: 

● de bewezen “beleving” van het BIC creëren 

o bv. door middel van AR/VR en Mixed Reality, en 360 video tot flyers 

● een “content authoring” mogelijkheid zodat lesgevers en partners zelf inhoud kunnen 

genereren 

o bv.  via een low-code/no-code of een import en conversie functionaliteit 

● een “content export” mogelijkheid zodat lesgevers en partners die makkelijk kunnen 

publiceren 

o inclusief externe platformen om maximale bereik te halen richting het platform 

 

Deze drie elementen mogen de toegankelijkheid van MobiBIC niet beperken 

● eenvoudig altijd, overal en iedereen, op elk device, moet de “beleving” kunnen ervaren 

● vooreerst tijdens een BIC evenement onder begeleiding van een “BIC-Gids”, mogelijks ook 

afzonderlijk en zonder gids 

● met de mogelijkheid om interactief samen met verschillende gebruikers spelenderwijs 

brandveiligheid te ontdekken aan de hand van verschillende content 

 

Het voortraject formuleert verder de krijtlijnen voor een bestek om MobiBIC en de technisch 

operationele service rond het platform te bekomen. De devices zelf en het creëren van de bron inhoud 

vallen buiten de scope van het MobiBIC. 
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2.3 Gevolgde proces en deelnemers 

De analyse gepresenteerd in dit verslag is tot stand gekomen op basis van overleg met medewerkers 

van BZA/BIC en van andere brandweerzones (Fluvia, Zone Centrum, Rivierenlanden Rotterdam) en 1 

van de partners (Oscare).  

Het MobiBIC-kernteam bestaat uit:  

● Coördinator van de Preventiedienst 

● Medewerker van de Preventiedienst 

● Innovatie team die innovatieve projecten ondersteunen en coördineren 

● Dienst technologie van het innovatie team 

Het gevolgde proces is als volgt:  

1. Eerste kick-off meeting met het kernteam 

2. Een BIC Bezoek met het kernteam 

3. Een inspiratie workshop met het kernteam en andere brandweerzones 

4. Een workshop om personae op te stellen 

5. Een workshop om use cases op te stellen  

6. Een workshop om de opgestelde use cases te prioriteren 

7. Een state-of-the art analyse en bespreking van de referentie architectuur 

8. Marktconsultatie met vertegenwoordigers van de industrie (aanbodzijde) 

9. Afsluitende vergadering met het kernteam 
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3 De BIC-Beleving 

Gezien het BIC een bewezen beleving heeft gecreëerd die jaar na jaar erin slaagt om Brandveilig Samen 

Leven op een interessante en leuke manier over te brengen is het belangrijk om deze beleving in kaart 

te brengen en de essentiële elementen ervan uit te werken in een model dat zou kunnen dienen als 

blauwdruk voor het creëren van belevingen in MobiBIC. 

In deze sectie werden de verschillende onderdelen van een typisch BIC bezoek geanalyseerd op basis 

van een bezoek en rondleiding doorheen het BIC. 

3.1 Een BIC bezoek 

Een standaard BIC bezoek is een groep van 20 tot 30 schoolkinderen (opgesplitst in twee groepen van 

max. 15) die samen met de leerkracht arriveren op het BIC. Deze 11- tot 12-jarigen hebben idealiter 

reeds een vóórles gekregen rond Brandveilig Samen Leven, maar in de praktijk wordt dit vaak 

overgeslagen. 

De eerste stop is de brandweerwagen, waar verschillende filmpjes getoond worden en de BIC Gids (in 

uniform) passende en boeiende anekdotes kan vertellen en zo inspelen op de belevingswereld van de 

kinderen. Een van de filmpjes legt de kinderen uit hoe ze correct en met de juiste informatie een 

oproep naar het nummer 112 moeten doen. 

De volgende stap is de “telefooncel”, een oude rode brandweerpaal met een echte werkende telefoon. 

Op basis van een situatie plaat mogen de kinderen bellen naar 112. In het BIC wordt dit doorgeschakeld 

en een échte brandweerman antwoordt. Dit mogen 112 draaien, wat normaal gezien nooit mag, en 

dan zelf mogen bellen met een echte brandweerman is op zich al een beleving. Het creëert een gevoel 

van zelfredzaamheid – ze kunnen dit zelf. 

Vervolgens gaan ze naar Studio112: een levensechte herkenbare ruimte ingericht met een heel aantal 

brandonveilige situaties. Hier volgt een nieuwe oefening: hoe kunnen jullie deze ruimte veilig maken? 

In de toekomst wordt deze oefening nog interactiever door er een ‘escape room’ van te maken.  

Daarna volgt het museum: een rustpunt in het bezoek, met de opnieuw de BIC gids die uitleg kan geven 

bij de uitstalling van allerlei objecten met brandschade die kunnen inspelen op de ervaringen van de 

bezoekertjes. Tijdens dit rustiger moment worden ook opnieuw korte filmpjes getoond waaronder 

ééntje dat je uitlegt hoe je correct, in groep moet evacueren op school. 

Want opeens komt er rook in de ruimte! En een deur voelt warm aan! Vlug, allemaal evacueren! Een 

moment van pure actie waar wat ze net geleerd hebben samen in de praktijk moet omgezet worden. 

Het laatste grote element in het BIC bezoek is de VR-beleving. Iedereen krijgt een VR-bril maar enkel 

de leerkracht doet een VR-Bril op en de kinderen kunnen meevolgen op het scherm. Zo kunnen zij 

volgen en zeggen wat er moet gebeuren. Zij zijn in controle en mogen, voor de verandering, eens tegen 

de leerkracht zeggen wat ze moet doen – want ze hebben dat geleerd op het BIC, ze kunnen dat! 

Als afronding nog eens samen op de foto en een “Helden”-pin als beloning mee terug naar school. In 

theorie kan hier nog een na-les volgen, maar net als de vóórles heeft het BIC hier geen controle over 

en in de praktijk gebeurt dit waarschijnlijk niet zo vaak. 
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Maar eenmaal thuis komt de VR-Bril boven. Deze VR-bril is het Trojaans paard van het BIC. Alhoewel 

de bril een cadeau is voor de kinderen worden hiermee ook de ouders bereikt. Ze kunnen aan de 

ouders tonen wat ze geleerd hebben, de scenario’s die ze met de juf hebben doorlopen uitleggen en 

zo ook hun ouders Brandveilig laten Samen Leven. 

 

Figuur 1: BIC Bezoek 

3.1.1 Belevingsmodel voor het BIC 

Een generisch model voor de beleving van het BIC bestaat uit drie stappen die bestaan uit een 

combinatie van vier onderdelen. 

Elke leeractiviteit,, bestaat uit dezelfde drie stappen: een opzet waar er informatie getoond wordt die 

op gepersonaliseerd wordt door de BIC gids, een actie stap die zich toespitst op het zelf doen, gevolgd 

door een laatste “reinforcement” stap met ruimte voor feedback een beloning voor de geleverde 

prestatie. 

De opbouw van deze drie stappen bestaat uit een combinatie van 4 onderdelen. Tijdens de “Opzet” 

wordt er steeds iets getoond. Dit is statische inhoud, niet interactief maar die wordt wel door een BIC 

gids gepersonaliseerd. Het belevingsonderdeel wordt gecreëerd door de realistische brandweer 

context.  

Tijdens de “Actie” stap moet er niets getoond worden maar wordt het zelf doen, met interactieve 

inhoud. Door coaching maakt de BIC gids dit ook weer persoonlijk en de beleving wordt gemaakt door 

het stress element en samen dingen doen. 

De “Reinforcement” stap heeft geen Tonen of Actie onderdeel, maar Personaliseren wordt weer 

verzorgd door de BIC gids door een feedbackmoment en de beleving wordt versterkt door een beloning 

voor de prestatie. 
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Figuur 2: Belevingsmodel met rol voor BIC Gids 

Tijdens een BIC evenement speelt de BIC gids en de BIC context (het gebouw, het uniform) een 

belangrijke rol. Voor MobiBIC wordt de vraag of de beleving zich kan vertalen in digitale inhoud, of 

misschien kan MobiBIC zelfs verder gaan en open plaatsen in het belevingsmodel invullen; bv. Door 

een “Replay” te tonen en tijdens de “Reinforcement” stap persoonlijke feedback te genereren? 

 

3.2 Inspiratie voor invulling MobiBIC 

Met het BIC bezoek en het belevingsmodel in het achterhoofd werden een aantal technologieën 

aangereikt om een discussie rond wat mogelijk en wat wenselijk is voor MobiBIC op gang te brengen. 

Deze workshop beoogde om een grof kader te trekken rond inhoud en technologie voor MobiBIC.  

Doorheen de vorige discussies met het kernteam werd het duidelijk dat niet alle terminologie steeds 

consistent gebruikt werd: is een VR-bril altijd een VR-beleving? Of is een VR-bril opzetten om naar een 

360-film te kijken ook een VR-beleving? Is het Augmented Reality of Mixed Reality? De marketingterm, 

de technologie en de inhoud lopen in de praktijk door elkaar – wat primeert is de nood om iets nieuws 

en spannends te kunnen creëren. 

Het framework voor de invulling van MobiBIC poogt hier een lijn in te trekken, die het midden houdt 

tussen hoe het kernteam de term gebruikt en technologie vs. inhoud. Bovendien is dit een moment 

opname als de techniek nieuwe dingen mogelijk maakt zal wat als nieuw en fris ervaren wordt mee 

opschuiven. 

Belangrijk is wel dat men hierbij de brede toegankelijkheid van MobiBIC en de mogelijkheid voor de 

deelnemers om zelf inhoud aan te passen niet uit het oog verloren wordt.  

  



MobiBIC 

05/02/2021 EWI – PIO – 2021 12 

 

3.2.1 Framework voor invulling MobiBIC 

Als technologie werden de volgende elementen geïdentificeerd, deze zijn te interpreteren als een 

gradatie van toegankelijkheid: 

● Papier/PDF, folders of brochures en bij uitbreiding alle statische content die men ook op 

websites plaatst. Makkelijk en relatief goedkoop te maken, en ook makkelijk te gebruiken. 

● Smartphone met AR/VR app en kartonnen VR-bril en controller. In deze categorie horen ook 

tablets en standaard laptops, met elk natuurlijk hun beperkingen qua bruikbaarheid en 

mogelijkheden 

● De 3D game computer: krachtig genoeg om 3D werelden te renderen 

● De Virtual Reality Bril en controller, met bijhorende computer om deze te ondersteunen 

● De Augmented Reality Bril en controller, met bijhorende computer om deze te ondersteunen 

Als inhoud kwamen de volgende elementen naar voren, deze zijn te interpreteren als een gradatie van 

nieuw en hun potentieel om leuke nieuwe ervaringen te creëren 

● Vaste tekst, infographics en foto’s. Het standaard materiaal voor brochures, affiches en ander 

drukwerk. 

● Vast Film, al dan niet in 360 graden opgenomen. Vaste stukken film die in hun geheel worden 

afgespeeld. 

● Dynamische en niet lineaire inhoud. De inhoud kan tekst, foto’s of film zijn maar hier wordt 

een keuze-element toegevoegd door interactief te kiezen welke de volgende inhoud is die 

wordt getoond. Dit is de basis ervaring van de huidige Brandweer VR app. 

● 3D assets en effecten. Dit zijn de basis bouwblokken van een 3D wereld, maar zijn vaak 

statische en laten weinig tot geen interactiviteit toe.  

● Volledige Interactieve 3D wereld. Hier zijn alle elementen, 3D assets en effecten, volledig 

digitaal beschreven en vormen ze een coherente in interactieve wereld voor de gebruiker. In 

Augmented Reality moeten deze elementen dan nog eens in-lijn gebracht worden met de 

realiteit die de gebruiker op dat moment door haar bril ziet. 
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Figuur 3: Framework invulling MobiBIC 

3.2.2 Kader voor invulling MobiBIC 

Bovenstaand framework werd doorgesproken met de deelnemers en al snel werd duidelijk dat een 

afweging tussen de “skills” (hoe goed zijn de medewerkers van het BIC en de partners in het creëren 

van inhoud) en de “effort” (hoeveel tijd en werk kunnen we spenderen) gecombineerd moest worden 

met een afweging tussen de gewenste kwaliteit en de uiteindelijke kost om inhoud te produceren. 

De herkenbaarheid van AR (bv. Professionele brandweer training), en de hoge potentie om leuke 

gimmicks te creëren en op spelende wijze bij te leren lijkt voldoende drijfveer om MobiBIC deze 

richting uit te duwen. Een volledige interactieve wereld zou leuk zijn maar ligt mogelijks buiten de 

mogelijkheden. Maar zelfs zonder dit zo ver door te trekken moet met gamification en interactieve of 

dynamische inhoud reeds veel te bereiken zijn. 

Als technologisch platform is de Smartphone-met-Bril de voorkeur. Dit sluit niet uit dat MobiBIC ook 

een beleving levert naar andere platformen zoals 3D games of VR-Brillen en controllers, aan de andere 

kant mag men ook niet vergeten dat er doelgroepen zijn die nog steeds materiaal op papier vragen 

omdat toegang tot digitale content voor hen niet vanzelfsprekend is. 

Dit leidde tot het onderstaande kader voor inhoud en technologie platform voor MobiBIC, met in rood 

aangeduid waar de eerste focus ligt en in licht rood de tweede focus.  
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Natuurlijk is voor dit grof kader nog niet duidelijk wat de mogelijkheden zijn, of hoe de medewerkers 

en partners van MobiBIC met dit soort inhoud kunnen omgaan. 
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4 Innovatie potentieel vanuit gebruikers standpunt 

4.1 Gevolgd proces  

Om een beeld te krijgen van de concrete verwachtingen, werd samen met medewerkers van BZA/BIC 

en van andere brandweerzones (Fluvia, Zone Centrum, Rivierenland Kortrijk en Rotterdam) en 1 van 

de partners (Oscare).  volgende stappen gevolgd. 

Als eerste stap werden de relevante gebruikers in kaart gebracht die in contact zullen komen met het 

MobiBIC platform aan de hand van personae. Een persona is een beschrijving van een fictieve 

gebruiker, gebaseerd op echte personen (bvb Valerie is een medewerker van BZA die instaat voor het 

uitwerken van nieuwe sensibiliseringscampagnes voor kleuters). Personae laten toe om, binnen de 

context van een nieuwe dienst of product, soorten gebruikers te identificeren: wie is de persoon, wat 

doet hij/zij, wat zijn zijn/haar verwachtingen, wat zijn zijn/haar noden, welke vaardigheden heeft 

hij/zij, …  

In een tweede stap werden voor elke persona de noden in kaart gebracht in het gebruik van het 

MobiBIC platform aan de hand van een niet-exhaustieve lijst van use cases. Deze use cases geven de 

functionele vereisten van het MobiBIC platform weer. 

In een derde stap werden de use cases geprioriteerd. Welke use cases hebben vanuit het perspectief 

van de gebruikers en stakeholders de meeste meerwaarde? Deze meerwaarde wordt toegekend door 

middel van de planning poker techniek, waarbij elke use case een score krijgt die de toegevoegde 

waarde van de use case aangeeft. De laagste waarde in de schaalverdeling is een 0 en betekent “houdt 

geen meerwaarde in”. Een waarde van 20 en hoger dient dan weer geïnterpreteerd te worden als 

“houdt zeer veel meerwaarde in binnen dit traject”. Het kantelpunt voor significante meerwaarde 

situeert zich rond de score 8 en 13. 

4.2 Definitie gebruikers 

De belangrijkste soorten gebruikers van MobiBIC en de belangrijkste succesfactoren voor gebruik zijn: 

● eindgebruikers: zowel kinderen als volwassenen met als belangrijkste succesfactoren 

o collaboratief brandveiligheid ontdekken, samen met en in de eigen leefomgeving, 

o voldoende uitdagend en interactief zonder aan toegankelijkheid in te boeten, 

o persoonlijk afgestemd op de eigen leefomgeving  

● BIC-gidsen: zowel brandweermannen als partners met als belangrijkste succesfactoren 

o interactief en personaliseerbaar aan het doelpubliek van een presentatie of les, 

o voldoende toegankelijk en eenvoudig in gebruik op eender welke locatie, 

o zelf bijdragen aan content om de brandweer passie over te doen slaan 

● beheerders: zowel content-centric als IT-centric met als belangrijkste succesfactoren 

o maximaal delen en hergebruiken van content tussen verschillende zones en partners, 

o voldoende rapportage voor eigen gebruik en voor hogerop, 

o efficiënt in beheer en gebruik 
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4.3 Inschatting innovatiepotentieel vanuit gebruikers standpunt 

Deze lijst use cases met bijhorende score en motivatie schetst een algemeen beeld van de 

doelstellingen voor het MobiBIC platform. Zoals deze use cases & scores aangeven, ligt de 

hoofdzakelijke bron van toegevoegde waarde voor het MobiBIC in: 

● eender waar en wanneer kunnen sensibiliseren om brandveilig samen te leven  

● op een interactieve manier samen met anderen, zoals een gids, (groot)ouder of leeftijdsgenoten  

● aan de hand van collaboratieve spelletjes of on site/remote presentaties rond brandveiligheid 

● voldoende toegankelijk en op maat voor elke doelgroep 

● met eenvoud in gebruik en efficiëntie in beheer als essentiële preconditie 

Het innovatiepotentieel van elke use case wordt door eindgebruiker toegekend op grond van een 

rangschikking met behulp van de planning poker techniek. Hierbij geeft elke gebruiker een individuele 

rangschikking per use case o.b.v. van hoe waardevol, innovatief of ‘wow’ deze use case voor hem of 

haar zou kunnen genereren. Deze score werd daarna in groep doorgesproken om tot een consensus 

te komen. 

De scores gaan van 0 tot en met 100. Een innovatie waarde 0 betekent “de use biedt geen enkele 

meerwaarde”. Een waarde 13 dient geïnterpreteerd te worden als “innovatief voor de eindgebruiker 

en een significante verbetering tegenover vandaag”. De hoogste score van waarde 100 is zeer 

uitzonderlijk en betekent “zo innovatief dat het de verwachtingen ver te boven gaat of absoluut 

onontbeerlijk”.  

4.3.1 Eindgebruikers 

1.01 : Als een kind kan ik thuis inloggen op MobiBIC om een AR app te downloaden en samen met 

mijn familie brand te simuleren thuis zoals een toaster in brand steken zodat ik mijn familie kan 

tonen wat ik geleerd heb 

Score van de meerwaarde: 20 

Deze use case illustreert de essentie van de scope van het MobiBIC: van op eender welke locatie AR 

content rond brandveiligheid kunnen gebruiken, los van de huidige bezoeken aan het BIC. Vandaar de 

relatief hoge score. 

1.02 : Als een kind kan ik content van het platform gebruiken voor mijn schoolopdracht zodat ik 

indruk kan maken met mijn schoolopdracht 

Score van de meerwaarde: 13 

De toegevoegde waarde vloeit voor uit relevante content op zich beschikbaar kunnen maken vanuit 

het MobiBIC platform los van een bezoekmoment. Dit is een evidente preconditie voor het MobiBIC 

platform. 

1.03 : Als een kind kan ik na mijn bezoek oefeningen/proefjes opnieuw doen zodat ik het verhaal kan 

navertellen en zelf ambassadeur voor BSL worden 

Score van de meerwaarde: 8 

De toegevoegde waarde vloeit voort uit het kunnen herbekijken van content na het bezoek, wat 

vandaag, op de meegeleverde VR bril na, niet kan. 

1.04 : Als een kind kan ik content van op het platform delen op mijn eigen YouTube kanaal zodat ik 

indruk kan maken op mijn eigen vriendenkring en de inhoud viraal kan gaan 

Score van de meerwaarde: 8 
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Deze use case is identiek aan use case 2.06 (maar deze keer vanuit een concreet voorbeeld van social 

media en vanuit standpunt van de gebruiker). 

1.05 : Als een kind kan ik korte, duidelijke & interactieve instructies krijgen van wat ik moet doen 

zodat ik content op eigen device thuis kan beleven 

Score van de meerwaarde: 13 

De toegevoegde waarde vloeit voort uit het aanbieden van op maat gemaakte, leuke en vooral 

interactieve instructies zodat elke gebruiker op eender welke locatie de ervaring eenvoudig kunnen 

herbeleven. 

1.06 : Als een kind kan ik een spel voor brandveiligheid in groep spelen met verschillende scores en 

levels en score delen met vrienden zodat ik uitgedaagd word en vrienden kan uitdagen 

Score van de meerwaarde: 20 

De toegevoegde waarde vloeit voort uit het collaboratieve spel gegeven bij de content met voldoende 

uitdaging en interactiviteit voor de gebruiker. Deze use case is cruciaal voor de beleving van het 

MobiBIC platform. 

1.07 : Als een kind kan ik een benodigdhedenlijst en veilig stappen plan of filmpje krijgen van een 

proefje zoals een kaars afdekken met een stolp zodat ik de proefjes in real life kan nadoen op een 

veilige manier samen met mijn vrienden 

Score van de meerwaarde: 5 

De toegevoegde waarde vloeit voor uit relevante instructies onder vorm van content op zich 

beschikbaar kunnen maken vanuit het MobiBIC platform los van een bezoekmoment. Dit is een 

evidente preconditie voor het MobiBIC platform. 

1.08 : Als een kind kan ik op het platform een customized filmpje downloaden op het niveau van mijn 

wijk zodat referentiefiguren aansluiten bij mijn wijk 

Score van de meerwaarde: 13 

Deze use case is een variant van use case 3.06 maar deze keer vanuit standpunt van de gebruiker en 

vandaar identiek gescoord. 

1.09 : Als een kind kan ik inhoud van MobiBIC downloaden en gebruiken als avatar op sociale media 

zodat ik een ambassadeur van BSL kan worden 

Score van de meerwaarde: 8 

Deze use case is identiek aan use case 2.06 (maar deze keer vanuit standpunt van de gebruiker). 

1.10 : Als een kind kan ik altijd en overal, ook in een winkelcentrum, toegang krijgen tot MobiBIC op 

eender welk device zodat ik een ambassadeur van BSL kan worden 

Score van de meerwaarde: 8 

De toegevoegde waarde vloeit voor uit relevante content op zich beschikbaar kunnen maken vanuit 

het MobiBIC platform los van een bezoekmoment. Dit is een evidente preconditie voor het MobiBIC 

platform. 

1.11 : Als een generieke eindgebruiker kan ik automatisch content voorgeschoteld krijgen die mij 

interesseert zodat ik niet zelf hoef te zoeken in het platform 

Score van de meerwaarde: 8 

Deze use case houdt enerzijds een zeker risico in: het gevaar bestaat namelijk om een content bubble 

te creëren of zelf van ethnic profiling beschuldigd te worden. Vandaar moet de owner van het platform 

steeds kunnen beslissen om deze functionaliteit al dan niet te gebruiken. Anderzijds moet een 

gebruiker sowieso nog steeds zelf content kunnen zoeken en sorteren. 
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1.12a : Als een grootouder kan ik op het MobiBIC platform een voorgemaakte oefening rond bv. 

evacuatie vinden zodat ik samen met mijn medebewoners van assistentiewoning een evacuatie 

oefening kan doen 

Score van de meerwaarde: 3 

Deze use case is gescoord vanuit het beschikbaar stellen van spel content op het platform. Gezien 

hieruit weinig toegevoegde waarde voortvloeit voor het platform zelf, is deze use case laag gescoord. 

1.12b : Als een grootouder kan ik samen met mijn bewoner multi-user oefeningen doen zoals bv. 

evacuatie gesynchroniseerd over meerdere devices op maat van oudere gebruikers zodat ik samen 

met mijn medebewoners van assistentiewoning een evacuatie oefening kan doen 

Score van de meerwaarde: 40 

De toegevoegde waarde vloeit voort uit het samen kunnen uitvoeren van oefeningen op het platform 

op maat van verschillende doelgroepen met verschillende content uit het platform op verschillende 

toestellen op eender welke locatie. 

1.13 : Als een grootouder kan ik samen met mijn kleindochter op een andere locatie bv. een quiz van 

brandveiligheid spelen of filmpjes bekijken zodat ik samen met haar plezier kan maken 

Score van de meerwaarde: 20 

Deze use case is een variant van use case 1.12b, maar deze keer vanop hetzelfde device. 

1.14 : Als een grootouder kan ik een user interface aangepast aan mijn situatie hebben (zoals op veel 

knoppen kunnen duwen of eenvoudig navigeren a.d.h.v. duidelijke symbolen of groot lettertype) 

zodat ik mij geen zorgen moet maken dat ik iets verkeerd doe 

Score van de meerwaarde: 13 

De toegevoegde waarde vloeit voor uit het toegankelijkheid kunnen maken van content via het 

platform op maat van de doelgroep. 

1.15 : Als een moeder kan ik met de app van MobiBIC door mijn woning wandelen en melding krijgen 

bv. waar ik een rookmelder moet plaatsen, vluchtwegen aangeduid zie of elektronische apparatuur 

kan beveiligen zodat ik mijn huis brandveilig kan inrichten 

Score van de meerwaarde: 40 

De toegevoegde waarde vloeit voort uit content op zich beschikbaar kunnen maken in het MobiBIC 

platform op maat van de gebruiker en op eender welke locatie. 

1.16 : Als een moeder kan ik het resultaat van een veld activiteit delen op sociale media zodat ik nog 

extra dingen heb om mee uit te pakken 

Score van de meerwaarde: 8 

Deze use case is identiek aan use case 2.06 (maar deze keer vanuit standpunt van de gebruiker). 

1.17 : Als een moeder kan ik educatieve spelletjes rond brandveiligheid vinden voor mijn kinderen 

zodat ik mijn kinderen nuttig kan bezighouden terwijl ikzelf bezet ben 

Score van de meerwaarde: 8 

De toegevoegde waarde vloeit voor uit content onder vorm van spelletjes op zich beschikbaar kunnen 

maken vanuit het MobiBIC platform los van een bezoekmoment. Dit is een evidente preconditie voor 

het MobiBIC platform. 

1.18a : Als een moeder kan ik op sociale media inhoud van MobiBIC terugvinden zoals tips en tricks 

zodat ik niet naar het MobiBIC platform moet komen voor deze inhoud 

Score van de meerwaarde: 0 

De toegevoegde waarde van sociale media vloeit voor MobiBIC niet voort uit het aanbieden van 

content op sociale media, aangezien het MobiBIC platform belevingsgericht moet werken en er 
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bovendien vandaag al veel content aanwezig is op sociale media. Vandaar is deze use case niet 

gewenst. 

1.18b : Als een moeder kan ik op sociale media bewust gemaakt worden van de voordelen van 

brandveiligheid via campagnes zodat ik niet ter plaatse naar BIC moet gaan maar wel MobiBIC 

gebruik 

Score van de meerwaarde: 13 

De toegevoegde waarde van sociale media vloeit voor MobiBIC niet voort uit het aanbieden van 

content op sociale media, aangezien het MobiBIC platform belevingsgericht moet werken en er 

bovendien vandaag al veel content aanwezig is op sociale media. De toegevoegde waarde zit eerder in 

het kunnen lokken van gebruikers naar het MobiBIC platform via sociale media. 

 

1.19 : Als een moeder kan ik in het forum van MobiBIC zoeken zodat ik daar informatie van anderen 

kan vinden en zelf info kan delen 

Score van de meerwaarde: 3 

De toegevoegde waarde van een forum op MobiBIC is op zich beperkt, en bovendien kan content 

beheer of moderatie vereist zijn op het forum, wat extra en potentieel onnodig werk met zich 

meebrengt. Vandaar de lage score. 

 

4.3.2 Gidsen 

2.01 : Als een brandweerman kan ik aangeboden content van een campagne makkelijk zien op mijn 

smartphone en deze zichtbaar maken op het tv scherm op locatie zodat ik zelf niets moet meenemen 

van materiaal en zonder voorbereiding mijn opleiding kan geven 

Score van de meerwaarde: 13 

De toegevoegde waarde vloeit voor uit het kunnen aanbieden van een optimale beleving voor gids & 

gebruikers m.b.v. content uit het platform, en dit op eender welke locatie, zonder bijkomende 

materiële noden. Bemerk wel dat devices van gebruikers buiten de scope van het MobiBIC platform 

vallen. 

2.02 : Als een brandweerman kan ik de lopende campagnes zien binnen mijn zone op elk device zodat 

ik eender waar en wanneer mensen kan informeren over mijn lopende campagnes en campagnes kan 

tonen 

Score van de meerwaarde: 5 

Deze use case is een variant van use cases 3.01 en 3.02 maar deze keer vanuit standpunt van de 

brandweer gids. 

2.03 : Als een brandweerman kan ik op locatie eenvoudig inloggen op MobiBIC zoals op elk mobile 

device zodat ik zonder voorbereiding mijn opleiding kan geven en direct kan beginnen 

Score van de meerwaarde: 13 

Deze use case is een preconditie voor use case 2.01 en dus identiek gescoord. 

2.04 : Als een brandweerman kan ik AR/VR content aanbieden zodat ik op een innovatieve manier 

BSL kan presenteren 

Score van de meerwaarde: 20 

De toegevoegde waarde vloeit voor uit AR/VR content op zich beschikbaar kunnen maken in het 

MobiBIC platform. Dit is een evidente preconditie voor het MobiBIC platform. 
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2.05 : Als een brandweerman kan ik afstappen van het vaste stramien van de voorgemaakte 

campagnes zodat ik maximaal kan inspelen op mijn groep binnen gestelde doelstellingen 

Score van de meerwaarde: 13 

Dit is een evidente preconditie voor het MobiBIC platform om in lijn met de huidige manier van werken 

te blijven. 

2.06 : Als een brandweerman kan ik op sociale media content van het MobiBIC platform kan delen 

zoals een vuurwerkcampagne zodat ik mijn volgers kan informeren 

Score van de meerwaarde: 8 

De toegevoegde waarde vloeit niet voort uit het aanbieden van content op sociale media, aangezien 

het MobiBIC platform belevingsgericht moet werken en er bovendien vandaag al veel content 

aanwezig is op sociale media. De toegevoegde waarde zit eerder in het kunnen lokken van gebruikers 

naar het MobiBIC platform via sociale media. 

2.07 : Als een brandweerman kan ik een taak lanceren voor content te laten maken als ik geïnspireerd 

ben tijdens mijn presentatie of op sociale media bv. wanneer een hooverboard in brand schiet zodat 

ik deze content door de beheerder kan gemaakt worden 

Score van de meerwaarde: 5 

Deze use case is een variant van use case 2.08 maar deze keer met toegevoegde voor de content 

beheerder. 

2.08 : Als een brandweerman kan ik ingelicht worden dat mijn reële case nu beschikbaar is zodat ik 

deze case kan gebruiken in mijn BSL presentatie 

Score van de meerwaarde: 5 

Deze use case wordt beschouwd als een evidente preconditie voor het MobiBIC platform. 

2.09 : Als een brandweerman kan ik een taak lanceren voor content te importeren als ik geïnspireerd 

ben op sociale media bv. wanneer een hooverboard in brand schiet zodat ik deze content door de 

beheerder kan geïmporteerd worden indien geschikt voor MobiBIC 

Score van de meerwaarde: 5 

Deze use case is een variant van use case 2.07 maar vanuit functioneel oogpunt om content te 

importeren i.p.v. te maken. 

2.10 : Als een brandweerman kan ik vragen van burgers individueel behandelen via MobiBIC 

platform, voor of na een presentatie zodat ik burgers kan informeren 

Score van de meerwaarde: 8 

De toegevoegde waarde vloeit voort uit het kunnen bekomen van juiste info rond brandveiligheid via 

het platform gezien web searches door gebruikers niet altijd juiste info opleveren. Bovendien bestaat 

dergelijke opvolging buiten een presentatiemoment vandaag nog niet en kunnen dergelijke vragen 

leiden tot meer relevante content op het platform voor meerdere gebruikers. Deze use case is dus een 

verbetering t.o.v. de huidige manier van werken. 

2.11 : Als een ex-brandweerman kan ik foto's uit mijn eigen archief beschikbaar maken op MobiBIC 

zodat ik ook kan bijdragen aan het platform 

Score van de meerwaarde: 5 

De toegevoegde waarde van een forum op MobiBIC is op zich beperkt, en bovendien kan content 

beheer of moderatie vereist zijn op het forum, wat extra en potentieel onnodig werk met zich 

meebrengt. Vandaar de lage score. 



MobiBIC 

05/02/2021 EWI – PIO – 2021 21 

 

2.12 : Als een ex-brandweerman kan ik via het forum van MobiBIC contact houden met het 

brandweerkorps zodat ik een sociaal netwerk van de brandweer kan gebruiken en o.a. contacten kan 

leggen binnen de brandweer-wereld 

Score van de meerwaarde: 5 

De toegevoegde waarde van een forum op MobiBIC is op zich beperkt, en bovendien kan content 

beheer of moderatie vereist zijn op het forum, wat extra en potentieel onnodig werk met zich 

meebrengt. Vandaar de lage score. 

2.13 : Als een ex-brandweerman kan ik een spel rond brandveiligheid spelen samen met andere als 

deel van een BIC presentatie zodat ik onmiddellijk feedback krijg van de groep 

Score van de meerwaarde: 13 

De toegevoegde waarde vloeit voort uit het samen kunnen uitvoeren van oefeningen op het platform 

op maat van verschillende doelgroepen met verschillende content uit het platform op eender welke 

locatie. 

2.14 : Als een ex-brandweerman kan ik een BIC presentatie volledig online organiseren met bv. 

spelletjes of een quiz rond brandveiligheid zodat ik ook in tijden van corona BSL opleidingen kan 

geven 

Score van de meerwaarde: 40 

De toegevoegde waarde vloeit voort uit het kunnen uitvoeren van interactieve presentaties op het 

platform op maat van verschillende doelgroepen met verschillende content uit het platform op eender 

welke locatie. 

2.15 : Als een partner kan ik zelf op zoek gaan naar het juiste onderwerp los van een campagne 

a.d.h.v. tags zodat ik zelf een les kan samenstellen op maat van het publiek 

Score van de meerwaarde: 5 

De toegevoegde waarde vloeit voort uit het gericht kunnen zoeken naar juiste content en zelf een les 

samenstellen. Aangezien vandaag al opleidingen worden voorzien voor gidsen, is deze use case eerder 

een evidente preconditie voor het MobiBIC platform.  

2.16 : Als een partner kan ik bestaande MobiBIC content waarderen en raten zodat andere gidsen de 

juiste content vinden 

Score van de meerwaarde: 8 

De toegevoegde waarde van deze use case vloeit voort uit het kunnen vinden van de juiste content. 

Daarvoor content kunnen raten is niet per se nodig. 

2.17 : Als een partner kan ik zelf aangeven welke content aansluit bij mijn stijl en vaardigheden met 

een persoonlijke filter zodat ik mij comfortabel voel als ik een BSL presentatie geef 

Score van de meerwaarde: 8 

Deze use case is identiek aan use case 2.15. 

2.18 : Als een partner kan ik feedback geven op content die nog in ontwikkeling staat zodat ik mijn 

expertise kan delen en actief kan bijdragen aan de content 

Score van de meerwaarde: 8 

De toegevoegde waarde ligt in het actief betrekken van gidsen in de content. 

2.19 : Als een partner kan ik een lijst van FAQs krijgen à la tante Kaat zodat ik op de wandel kook of 

naaiclub vragen kan beantwoorden rond BSL 

Score van de meerwaarde: 5 

Deze use case is een variant van use case 1.07 als concreet voorbeeld en dus identiek gescoord. 
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2.20 : Als een partner kan ik op het MobiBIC content vinden als tutorial over hoe ik een goede gids 

kan zijn zodat ik op een juiste manier en met vertrouwen de content kan overbrengen aan het 

doelpubliek 

Score van de meerwaarde: 5 

De use case is een variant van 2.15 en bovendien draagt het geven van opleidingen voor gidsen in real 

life naast het platform de voorkeur bovenop een digitale trainingsvariant. 

2.21 : Als een partner kan ik mijn inhoud aanpassen en ter beschikking stellen zodat deze beter 

aansluit bij het doelpubliek 

Score van de meerwaarde: 8 

Deze use case is een variant van use cases 2.05 & 2.16 en gescoord voor het kunnen aanpassen aan 

het doelpubliek. 

 

4.3.3 Beheerders 

3.01 : Als een content-beheerder kan ik een overzicht hebben van alle aangeboden en 

geïmplementeerde projecten binnen mijn zone inclusief aantal doelgroepen, welke post in de zone, 

aantal mensen bereikt, evolutie in tijd en weergave in grafiek zodat ik een overzicht kan hebben voor 

mijn commandant 

Score van de meerwaarde: 8 

De toegevoegde waarde vloeit voort vanuit functioneel oogpunt en dit bij de verbetering van het 

overzicht voor de commandant t.o.v. de huidige situatie. In de huidige manier van werken vraagt een 

commandant namelijk geregeld naar het effect van campagnes bv. onder de vorm van overzicht van 

projecten. De invulling van deze use case is een verbetering in vergelijking met het huidige overzicht. 

3.02 : Als een content-beheerder kan ik een overzicht krijgen of bepaalde inhoud gebruikt is binnen 

mijn zone over de volledige adoptiecyclus van mijn campagne zoals aantal kliks en adoptierate zodat 

ik mijn commandant kan overtuigen van een brandveilige samenleving 

Score van de meerwaarde: 8 

Variant van use case 3.01, maar deze keer vanuit functioneel oogpunt van content in een specifieke 

campagne i.p.v. een overzicht over verschillende projecten of campagnes. 

3.03 : Als een content-beheerder kan ik data van het succes van de campagne exporteren zodat ik 

data kan correleren met aantal slachtoffers van brand 

Score van de meerwaarde: 5 

De toegevoegde waarde vloeit voort uit het verder correleren van deze geëxporteerde data, wat 

buiten het MobiBIC platform gebeurt. MobiBIC moet deze data wel kunnen exporteren & aanleveren 

aan de bevoegden. 

3.04 : Als een content-beheerder kan ik ook informatie over brand en brandonderzoek in mijn zone 

en andere zones beheren in MobiBIC zodat ik zelf analyses en vergelijkingen kan maken tussen 

verschillende zones en wijken 

Score van de meerwaarde: 2 

Deze use case omhelst functionaliteit die buiten de scope van MobiBIC valt. Brand-onderzoek valt 

namelijk momenteel onder federale bevoegdheid. 
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3.05 : Als een content-beheerder kan ik content importeren in MobiBIC uit een andere bibliotheek 

zoals content providers maar ook andere zones zodat ik nieuwe content kan aanbieden aan 

gebruikers 

Score van de meerwaarde: 13 

De toegevoegde waarde vloeit voort uit het kunnen aanbieden van verschillende soorten content aan 

gebruikers. Dit is een verbetering t.o.v. de huidige manier van werken. 

3.06 : Als een content-beheerder kan ik een pakket maken met content voor een bepaalde doelgroep 

of gids zodat het voor de gids makkelijk is om zijn pakket voor zijn doelgroep te nemen 

Score van de meerwaarde: 13 

De toegevoegde waarde vloeit voort uit de makkelijke toegankelijkheid voor de gids over verschillende 

soorten content. Dit is een verbetering t.o.v. de huidige manier van werken. 

3.07 : Als een content-beheerder kan ik content voldoende toegankelijk maken voor een bepaalde 

doelgroep zoals doven of blinden zodat ik geen enkele doelgroep uitsluit 

Score van de meerwaarde: 5 

De toegevoegde waarde vloeit voort uit de toegankelijkheid van het MobiBIC platform voor eender 

welke gebruiker. Deze use case omhelst dus niet noodzakelijk het toevoegen van content aan het 

platform voor bepaalde doelgroepen, maar wel hoe de beschikbare content toegankelijk kan gemaakt 

worden (zoals bijvoorbeeld via speciale readers voor blinden of doven). 

3.08 : Als een content-beheerder kan ik een overzicht krijgen van en delegeren en rapporteren van 

mijn takenlijst - zoals binnenkomende vragen van gebruikers behandelen - zodat ik efficiënt kan 

werken en openstaande taken kan afwerken 

Score van de meerwaarde: 3 

Deze use case wordt beschouwd als een evidente preconditie voor het MobiBIC platform. 

3.09 : Als een content-beheerder kan ik inhoud van op het platform omzetten in AR/VR applicatie 

zodat de app kan gebruikt worden op het device van gebruikers 

Score van de meerwaarde: 20 

De toegevoegde waarde vloeit voort uit het kunnen gebruiken van AR/VR content rechtstreeks vanop 

het platform. Zo moet een gebruiker niet zelf via een eigen app werken. 

3.10 : Als een content-beheerder kan ik bestaande content van een campagne uit de bibliotheek van 

een andere zone of veiligheidsregio makkelijk bewerken en aanpassen naar mijn zone zodat ik deze 

beter kan laten aansluiten bij mijn regio 

Score van de meerwaarde: 13 

Deze use case is een variant van use case 3.06, maar deze keer specifiek voor een regio als doelgroep. 

3.11 : Als een content-beheerder kan ik content opgeladen of gewijzigd door de beheerder IT 

reviewen zodat de inhoudelijke waarde van de content gegarandeerd is 

Score van de meerwaarde: 5 

Deze use case is een variant van use case 3.19 maar deze keer vanuit standpunt van de beheerder 

content. Gezien het om dezelfde functionaliteit gaat, is deze use case identiek gescoord. 

3.12 : Als een content-beheerder kan ik eenvoudig nieuwe AR/VR inhoud creëren vanuit het MobiBIC 

platform zodat ik zelf geen AR/VR expert moet zijn 

Score van de meerwaarde: 100 

De toegevoegde waarde vloeit voor uit AR/VR content op zich beschikbaar kunnen maken in het 

MobiBIC platform. Dit is een evidente preconditie voor het MobiBIC platform. 
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3.13 : Als een IT-beheerder kan ik MobiBIC volledig as-a-Service afnemen zodat ik mij kan 

concentreren op het ondersteunen van gebruikers 

Score van de meerwaarde: 5 

Deze use case wordt beschouwd als een evidente preconditie voor het MobiBIC platform. 

3.14 : Als een IT-beheerder kan ik content, data, parameters beschikbaar maken en uit platform 

halen en beheren zodat ik niet alles in het MobiBIC moet doen en ik andere tools kan gebruiken als 

beheer 

Score van de meerwaarde: 3 

Deze use case wordt beschouwd als een evidente preconditie voor het MobiBIC platform: voor de IT 

beheerder is dit een essentiële vereiste om zijn werk te doen. 

3.15 : Als een IT-beheerder kan ik een zelflerend en regulerend systeem gebruiken tot zelf edited, 

foutieve of outdated content flaggen en tot beheerder laten gaan als kwaliteitscontrole zodat de 

meest geconsulteerde data eerst getoond wordt 

Score van de meerwaarde: 20 

De toegevoegde waarde vloeit voort uit het automatisch kunnen detecteren van outdated content, 

wat een verbetering is t.o.v. de huidige manier van werken 

3.16 : Als een IT-beheerder kan ik edited, foutieve of outdated content flaggen en tot beheerder laten 

gaan als kwaliteitscontrole zodat ik de meest geconsulteerde data eerst getoond wordt 

Score van de meerwaarde: 3 

Deze use case wordt beschouwd als een evidente preconditie voor het MobiBIC platform: voor de IT 

beheerder is dit een essentiële vereiste om zijn werk te doen. 

3.17 : Als een IT-beheerder kan ik zelf via een dashboard aflezen welke campagne in welke fase zit 

zodat ik kan rapporteren 

Score van de meerwaarde: 8 

Deze use case is een variant van use case 3.01 maar deze keer vanuit standpunt van de IT beheerder. 

Gezien het om dezelfde functionaliteit gaat, is deze use case identiek gescoord. 

3.18a : Als een IT-beheerder kan ik via een geïntegreerd ticketsysteem werken en live interactieve 

ondersteuning geven bij de gevarieerde content mogelijkheden op alle mogelijke devices zodat ik 

efficiënt mijn core taak van support kan doen 

Score van de meerwaarde: 13 

De toegevoegde waarde van deze use case vloeit voort uit het bieden van live, interactieve support  

zoals aan een gids tijdens de presentatie. Gegeven de verschillende content en device mogelijkheden 

en de verschillende soorten gebruikers, is deze use case een meerwaarde voor de IT beheerder. 

3.18b : Als een IT-beheerder kan ik via een geïntegreerd ticketsysteem werken dat context meegeeft 

over de gebruiker in het ticket zodat ik efficiënt mijn core taak van support kan doen 

Score van de meerwaarde: 3 

Deze use case wordt beschouwd als een evidente preconditie voor het MobiBIC platform. 

3.19 : Als een IT-beheerder kan ik content uploaden of wijzigen en kan beheerder content deze 

reviewen zodat de IT beheerder efficiënt content kan beheren 

Score van de meerwaarde: 5 

De toegevoegde waarde van deze use case vloeit voort uit het efficiëntie aspect. 
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3.20 : Als een IT-beheerder kan ik automatisch tags of volgorde genereren voor de juiste doelgroep 

zodat ik dit niet manueel hoef te doen 

Score van de meerwaarde: 8 

De toegevoegde waarde vloeit voort uit het automatisch kunnen groeperen van content, wat een 

verbetering is t.o.v. de huidige manier van werken 

3.21 : Als een IT-beheerder kan ik mee ontwikkelen aan interactieve content op het platform zodat 

ik mijn IT kennis ook kan toepassen op de interactieve inhoud (mij kan uitleven) 

Score van de meerwaarde: 13 

Deze use case is een variant van use case 2.18 maar vanuit standpunt van de IT beheerder. Deze use 

case is een verbetering t.o.v. de huidige manier van werken. 

3.22 : Als een IT-beheerder kan ik basis functionaliteit van MobiBIC laten gebruiken, ook als de 

gebruiker offline is en de gebruiker een duidelijke melding laten ontvangen als hij/zij geen toegang 

heeft tot het platform zodat ik niet met connectiviteitsproblemen belast wordt 

Score van de meerwaarde: 13 

De toegevoegde waarde vloeit voort uit het kunnen aanbieden van content aan gebruiker op eender 

welke locatie los van een les of presentatie moment. Indien de gebruiker dus geen toegang meer heeft 

tot het platform, is het gebruiksvriendelijk om op zijn minst een duidelijke melding van het probleem 

te geven. 

3.23 : Als een IT-beheerder kan ik zelf selecteren welke data over gebruikers ik kan verzamelen zodat 

ik hierover makkelijk kan rapporteren in lijn met GDPR of AVG vereisten 

Score van de meerwaarde: 13 

De toegevoegde waarde vloeit voort uit het kunnen inschikken met wettelijk verplichte privacy 

richtlijnen. Deze gegevens dienen in ieder geval niet voor marketingdoeleinden, maar kunnen wel voor 

ander intern gebruik dienen (zoals voor gidsen). 

3.24 : Als een IT-beheerder kan ik de bestaande apps van andere brandweerzones integreren in het 

MobiBIC platform zodat deze apps niet verloren gaan en hergebruikt kunnen worden 

Score van de meerwaarde: 13 

De toegevoegde waarde vloeit voort uit het kunnen integreren van bestaande app, en dit in 

tegenstelling tot het aanbieden van content (via bijvoorbeeld content bibliotheken). 

 

5 Inschatting innovatie potentieel vanuit implementatie standpunt 

5.1 Gevolgd proces 

Om tot een referentie oplossing te komen voor MobiBIC werd een combinatie van desk research en 

expert interviews toegepast. Desk research om de verschillende soorten oplossing in kaart te brengen, 

en een expert interview om specifieke veronderstellingen te bevestigen of weerleggen. Op basis 

hiervan werd met de initiatiefnemers een referentie oplossing gekozen die het best aansluit bij de 

verwachtingen. 

De inschatting van het innovatiepotentieel gebeurde op basis van planning poker, zie ook de scoring 

vanuit gebruikers oogpunt, maar met een waardeschaal die het risico om een use case op te leveren 

in kaart brengt. Hierbij schalen experts van industriële partners de implementatie risico’s die 

vasthangen aan elke use case. De laagste waarde in de schaalverdeling is een 0 en betekent “totaal 
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geen risico”. De oplossing bestaat en kan zonder problemen worden toegepast. Een waarde van 8 dient 

te worden geïnterpreteerd als “een oplossing is mogelijk maar een inspanning is vereist om ze te 

bereiken”. Waardes boven de 20 impliceren een kans dat een oplossing niet kan worden gevonden. 

De maximale waarde is 100 en houdt in dat bij wijze van spreken “fysische grenzen dienen te worden 

verlegd” om een oplossing te ontwikkelen. 

5.2 Referentie oplossing 

Op een hoog niveau het MobiBIC platform voorgesteld worden als een opeenvolgende groeperingen 

van soorten inhoud. Om het onderscheid te maken werden de Engelstalige termen Asset, Content en 

Campaign ingevoerd:  

● Asset: de basiscomponenten: een stuk tekst, een foto, een 3D model e.d.  

Het creëren van deze Assets is buiten scope, maar MobiBIC moet deze kunnen gebruiken om 

het volgende niveau van inhoud te kunnen samenstellen. 

● Content: Een op zich staande combinatie van Assets in één geheel. Bijvoorbeeld een 3D model, 

met een AR effect om een brandende toaster te maken.  

● Campaigns: combineren meerdere contents in één geheel rond een thema, voor een specifieke 

duur of evenement. Bijvoorbeeld de toaster uit het content voorbeeld samen met een 360-

filmpje en een poster vormen samen de herfst campagne rond thuis brandveilig samenleven. 

Het MobiBIC platform moet de Campaigns dan op maat van de gebruiker en het medium 

aanbieden aan de eindgebruikers. 

 

Tijdens het definiëren van de referentie oplossing werd eerst gekeken naar de linkerkant, het 

combineren van Assets en Content. En vervolgen naar de distributie kant, het toegankelijk maken voor 

iedereen. 
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5.2.1 Combineren van content 

De oplossingen die toelaten om zelf inhoud te creëren op basis van reeds bestaande assets zijn legio. 

Zelfs met de toegevoegde voorwaarde om dit op een low/no-code manier te doen is dit, binnen de 

scope van MobiBIC, niet echt een probleem. De lijst is eindeloos, maar ter referentie enkele van de 

producten die besproken werden rond AR/VR/360: BrioVR, StellarX, Augmania, Bundlar, 

Video8/Cinema8, (HP Reveal/Aurasma), 360Immersive, Pandasuite, Thinglink, Adobe Captivate, … 

Deze producten dekken een spectrum af van (semi-)professionele inhoud tot doe-het-zelf kwaliteit.  

De bruikbaarheid door niet-professionele gebruikers lijkt eveneens in orde, met tools die op het niveau 

lijken te staan van een PowerPoint of Photoshop.  

De studie bracht daarentegen wel twee andere aspecten in deze oplossingen naar boven: 

● One-trick-pony: kunnen ze slechts één type of meerdere types inhoud (AR, 360 video, VR,..) 

aan. 

● Exporteerbaarheid: Kan de inhoud overal, eender waar geconsumeerd worden. Een aantal 

oplossingen vereist dat ook gebruikers via hun platform de content consumeren. Andere 

platformen koppelen zich volledig los van de distributie kant een bieden een export 

functionaliteit aan – hierbij kwam SCORM als standaard en Learning Management Systemen 

naar voren als een distributie platform. 

5.2.2 Distributie van content 

Op basis van het onderzoek naar het combineren van content werd het ecosysteem van de Learning 

Management Systemen (LMS) geïdentificeerd als distributieplatform. Met SCORM als de bekendste, 

maar niet de enige, standaard.  

 

Ook binnen het LMS-ecosysteem is er geen tekort aan oplossingen. Echter hier dringt de vraag zich op 

of deze platformen alle use cases kunnen ondersteunen, en indien ze dit kunnen of de aanbieders deze 

aanpassingen op maat van MobiBIC – dat niet schools mag overkomen – willen doen. 
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De taal gevoeligheden, het aanpassen van UI en Content naar doelgroepen, de ‘novelty’ factor van de 

content en de beperkingen die SCORM of een andere standaard zal opleggen zijn moeilijke afwegingen. 

Uiteindelijk werd de keuze gemaakt om de uitwisselbaarheid (open formaat) en de maximale 

bereikbaarheid (schaalbaarheid) voorop te stellen. 

5.2.3 Referentie Architectuur 

Een referentie architectuur voor MobiBIC combineert 

meerdere content tools met een LMS-gebaseerd distributie 

platform. Dit laat toe om flexibel te groeien: als de 

standaard verbetert, een nieuw of beter tool uitkomt, een 

nieuwe gimmick mogelijk wordt dit via het op maat 

aangepaste LMS aan te bieden aan zoveel mogelijk 

gebruikers.  

Een voorwaarde is natuurlijk wel dat LMS en content-tool dezelfde taal spreken. Hier wordt SCORM 

vooropgesteld omwille van zijn alomtegenwoordigheid. Maar dit is geen voorwaarde voor MobiBIC. 

Een andere standaard die vrij toelaat om de beste content-tools te selecteren en die inhoud kan 

distribueren is goed. 

De customisation, het aanpassen van omgeving en inhoud op maat van de gebruiker, is onduidelijk: 

parametrisatie lijkt alvast mogelijk maar hoe ver dit gaat zal de marktconsultatie moeten uitwijzen. 

Een overkoepelende workflow lijkt met deze referentie oplossing moeilijker te bereiken. Deze zou 

integratie over platform en content-tool heen vereisen, want indruist tegen de vrije uitwisselbaarheid. 

5.3 Inschatting innovatiepotentieel vanuit markt 

Naast het inschatten van het innovatiepotentieel van elke use case door de eindgebruikers moet ook 

een inschatting gemaakt worden van de haalbaarheid van die use cases vanuit technologisch oogpunt. 

Om deze inschatting te bekomen werd er een open marktconsultatie georganiseerd met enerzijds 

integratoren, ontwikkelaars en leveranciers van platformen die inhoud universeel kunnen aanbieden 

(bv. een LMS) en anderzijds aanbieders en ontwikkelaars van tools om interactieve inhoud mee te 

creëren voor deze platformen (bv. een no-code authoring tool voor SCORM). Een volledig overzicht 

van de deelnemende partijen kan gevonden worden in Bijlage A: Deelnemende partijen aan de 

marktconsultatie. 

Tijdens de marktconsultatie werd het risico vanuit technologisch standpunt ingeschat door middel van 

planning poker. Hierbij schalen experts van de marktpartijen en kennisinstellingen de technologische 

risico’s die vasthangen aan elke use case. De laagste waarde in de schaalverdeling is 0 en betekent dat 

er totaal geen risico aan de use case verbonden is. De oplossing bestaat en kan zonder problemen 

worden toegepast. Een waarde van 8 of 13 betekent dat een oplossing mogelijk is mits voldoende tijd 

en middelen gespendeerd worden maar dat waarschijnlijk keuzes moeten gemaakt worden. Waardes 

boven de 20 impliceren dat er een kans bestaat dat de oplossing niet kan worden gevonden. De 

maximumwaarde is 100 en betekent dat de use case onmogelijk is. 

Omdat een marktconsultatie beperkt is in de tijd, werd een selectie gemaakt van iets meer dan 20 use 

cases, in samenspraak met Brandweer Zone Antwerpen, die gescoord werden op technologisch risico 

door de experts.  
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5.3.1 Eindgebruikers 

1.03 : Als een kind kan ik na mijn bezoek oefeningen/proefjes opnieuw doen zodat ik het verhaal kan 

navertellen en zelf ambassadeur voor BSL worden 

Score van het technologisch risico: 0 

Door de experts wordt er geen risico verbonden aan deze use case. Dit wordt standaard aangeboden 

in een leerplatform. 

1.05 : Als een kind kan ik korte, duidelijke & interactieve instructies krijgen van wat ik moet doen 

zodat ik content op eigen device thuis kan beleven 

Score van het technologisch risico: 3 

Het risico van deze use case wordt over het algemeen als zeer laag ingeschat. Er moet worden 

nagedacht over welke instructies er specifiek per gebruikersgroep moeten worden getoond om ze van 

de juiste steun te voorzien. 

1.06 : Als een kind kan ik een spel voor brandveiligheid in groep spelen met verschillende scores en 

levels en score delen met vrienden zodat ik uitgedaagd word en vrienden kan uitdagen 

Score van het technologisch risico: 2 

Het risico van deze use case wordt over het algemeen als zeer laag ingeschat. Afhankelijk van de 

content moet er meer ontwikkeling worden uitgevoerd om het hiermee compatibel te maken maar 

een Gamified platform is zeker haalbaar. 

1.08 : Als een kind kan ik op het platform een customized filmpje downloaden op het niveau van mijn 

wijk zodat referentiefiguren aansluiten bij mijn wijk 

Score van het technologisch risico: 0-1; 40 

Bij het scoren van deze use case werden twee clusters geobserveerd afhankelijk van de interpretatie 

van de use case. 

De hoge risicoscores hangen samen met het dynamisch aanpassen van filmpjes door het platform zelf. 

Deze functionaliteit is binnen het budget en de planning niet mogelijk aangezien dit geen standaard 

functionaliteit is van de voorhanden platformen. 

De lage scores worden bepaald door de mogelijkheid om content te parametriseren, bijvoorbeeld de 

naam van een gebruiker toevoegen in een tekstveld. Deze functionaliteit zou gebruikt kunnen worden 

om content te selecteren die reeds op voorhand gegenereerd werd. Zo zou het mogelijk zijn om per 

regio een apart filmpje in het MobiBIC te verwerken en dit afhankelijk van parameters (e.g. geo-data) 

weer te geven. 

1.12b : Als een grootouder kan ik samen met mijn bewoner multi-user oefeningen doen zoals bv. 

evacuatie gesynchroniseerd over meerdere devices op maat van oudere gebruikers zodat ik samen 

met mijn medebewoners van assistentiewoning een evacuatie oefening kan doen 

Score van het technologisch risico: 13 

Deze use case werd technologisch als haalbaar gezien mits voldoende tijd en middelen. Op technisch 

gebied valt deze functionaliteit te ondersteunen aangezien er sowieso de mogelijkheid is voor een 

trainer om een dergelijke sessie te starten.  

 

De complexiteit ligt hier vooral bij de conformiteit met GDPR regels aangezien de persoon die de sessie 

start toegang moet krijgen tot bepaalde data van zijn medespelers. Bovendien is een trainer een 

welbepaalde, vooraf gedefinieerde rol. Wie in het scenario van deze use case trainer dan wel 

deelnemer is kan niet op voorhand zomaar bepaald worden.  
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1.13 : Als een grootouder kan ik samen met mijn kleindochter op een andere locatie bv. een quiz van 

brandveiligheid spelen of filmpjes bekijken zodat ik samen met haar plezier kan maken 

Score van het technologisch risico: 20 

Over het algemeen wordt het risico van deze use case als hoog ingeschat. Deze functionaliteit is niet 

standaard voorhanden op de meeste platformen en zal dus op maat ontwikkeld dienen te worden en 

zal het nodige budget en tijd vragen. Indien er content voorhanden is die via een API kan worden 

geïntegreerd is dit mogelijk binnen dit project en de gestelde randvoorwaarden. Hierbij wordt er wel 

een extra risico’s ingeschat indien er verschillende UI’s dienen te worden aangeboden voor deze 

functionaliteit. 

1.14 : Als een grootouder kan ik een user interface aangepast aan mijn situatie hebben (zoals op veel 

knoppen kunnen duwen of eenvoudig navigeren a.d.h.v. duidelijke symbolen of groot lettertype) 

zodat ik mij geen zorgen moet maken dat ik iets verkeerd doe 

Score van het technologisch risico: 2 

Het risico van deze use case wordt over het algemeen als zeer laag ingeschat. De meeste platformen 

zijn gebouwd op een open-source standaard waardoor de UI aanpasbaar is. Er dient wel  

1.15 : Als een moeder kan ik met de app van MobiBIC door mijn woning wandelen en melding krijgen 

bv. waar ik een rookmelder moet plaatsen, vluchtwegen aangeduid zie of elektronische apparatuur 

kan beveiligen zodat ik mijn huis brandveilig kan inrichten 

Score van het technologisch risico: 40 

Deze use case wordt over het algemeen als zeer moeilijk haalbaar ingeschat. De experts omtrent 

leerplatformen hadden hier zeer weinig kennis over. De ontwikkelaars van AR/VR content schatten het 

risico van deze use case als zeer hoog in gezien de grote customisatie die nodig zou zijn hiervoor. Elk 

huis is zo verschillend dat die haast onmogelijk is met een gelimiteerd budget. 

 

5.3.2 Gidsen 

2.03 : Als een brandweerman kan ik op locatie eenvoudig inloggen op MobiBIC zoals op elk mobile 

device zodat ik zonder voorbereiding mijn opleiding kan geven en direct kan beginnen 

Score van het technologisch risico: 1 

Deze use case wordt over het algemeen als weinig risicovol gezien. Hierbij wordt wel opgemerkt dat 

er connectiviteit moet aanwezig zijn, als dit niet het geval is zijn de scores hoger maar blijft de use case 

haalbaar mits wat ontwikkeling. 

2.14 : Als een ex-brandweerman kan ik een BIC presentatie volledig online organiseren met bv. 

spelletjes of een quiz rond brandveiligheid zodat ik ook in tijden van corona BSL opleidingen kan 

geven 

Score van het technologisch risico: 3 

Het risico van deze use case wordt over het algemeen als laag ingeschat. De aanbieders van platformen 

hebben dit meestal standaard voorhanden. Er moeten wel integraties worden opgezet om alle 

mogelijke content aan te bieden (bv. AR/VR) maar dit is zeker mogelijk. 

 

5.3.3 Beheerders 

3.05 : Als een content-beheerder kan ik content importeren in MobiBIC uit een andere bibliotheek 

zoals content providers maar ook andere zones zodat ik nieuwe content kan aanbieden aan 

gebruikers 

Score van het technologisch risico: 2 
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Het risico van deze use case wordt over het algemeen als zeer laag ingeschat. Hierbij gaat het zuiver 

over het aanpassen van content die aan de gestelde standaard van MobiBIC voldoet en niet over het 

aanpassen van de onderliggende bronbestanden (e.g. foto met fotoshop aanpassen).  

 

Indien het ook mogelijk moet zijn om de onderliggende bronbestanden aan te passen dient hiervoor 

de nodige tijd en budget worden ingepland aangezien integraties met verschillende tools nodig zijn 

(e.g. fotoshop, PowerPoint, AR/VR content creatie applicaties, …). Dit was echter niet de opzet van 

deze use case. 

3.06 : Als een content-beheerder kan ik een pakket maken met content voor een bepaalde doelgroep 

of gids zodat het voor de gids makkelijk is om zijn pakket voor zijn doelgroep te nemen 

Score van het technologisch risico: 2 

Het risico van deze use case wordt over het algemeen als zeer laag ingeschat. Dit is een campagne 

beheersysteem dat de aanbieders van platformen meestal standaard voorhanden hebben. 

3.07 : Als een content-beheerder kan ik content voldoende toegankelijk maken voor een bepaalde 

doelgroep zoals doven of blinden zodat ik geen enkele doelgroep uitsluit 

Score van het technologisch risico: 20 

Over het algemeen wordt het risico van deze use case als hoog ingeschat. De moeilijkheid bij deze use 

case ligt bij het aanreiken van rijkere content zoals interactieve content of AR/VR content, deze is niet 

aangepast aan alle doelgroepen en dit kan het platform niet verhelpen.  

 

Indien er voor aangepaste content wordt gekozen kan dit zeker op het platform worden aangeboden. 

Zo zijn er al verschillende platformen die standaarden (e.g. WCAG) volgen die de toegankelijkheid voor 

deze specifieke doelgroepen waarborgen. Bij het creëren van de inhoud dient dan wel voldaan te 

worden aan deze standaarden zodat de  nodig informatie kan meegegeven worden aan het platform. 

3.10 : Als een content-beheerder kan ik bestaande content van een campagne uit de bibliotheek van 

een andere zone of veiligheidsregio makkelijk bewerken en aanpassen naar mijn zone zodat ik deze 

beter kan laten aansluiten bij mijn regio 

Score van het technologisch risico: 2 

Deze use case is een variant van use case 3.05 en 3.06, maar deze keer specifiek voor een regio als 

doelgroep. Hierbij wordt het risico hetzelfde ingeschat met dezelfde randvoorwaarden als vermeld in 

use case 3.05. 

3.12a : Als een  content-beheerder kan ik eenvoudig nieuwe statische inhoud creëren vanuit het 

MobiBIC platform zodat ik zelf geen expert moet zijn 

Score van het technologisch risico: 0 

Door de experts wordt er geen risico verbonden aan deze use case. Dit wordt standaard aangeboden 

in een leerplatform. 

3.12b : Als een  content-beheerder kan ik eenvoudig nieuwe interactieve inhoud creëren vanuit het 

MobiBIC platform zodat ik zelf geen expert moet zijn 

Score van het technologisch risico: 3 

Het risico van deze use case wordt in een basis context over het algemeen als zeer laag ingeschat. 

Hierbij moet wel worden opgelet dat interactieve content zeer complex kan worden (bv. open world) 

en dat dit voor niet experts zeer moeilijk te regelen is.  

3.12c : Als een content-beheerder kan ik eenvoudig nieuwe AR/VR inhoud creëren vanuit het MobiBIC 

platform zodat ik zelf geen expert moet zijn 

Score van het technologisch risico: 8 
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Over het algemeen wordt deze use case als technisch haalbaar beschouwd mits investering van 

voldoende tijd en middelen. Buiten deze technische bedenkingen is er ook het menselijk aspect, als 

niet-expert AR/VR content beheren brengt ook risico’s met zich mee. Er is altijd een zekere kennis en 

expertise nodig om kwaliteitsvolle inhoud te creëren. 

 

Om de integratie van AR/VR inhoud mogelijk te maken moet er worden nagedacht over de gebruikte 

standaard, zo worden LTI en xAPI als alternatieven voor SCORM die meer mogelijkheden bieden. 

3.15 : Als een IT-beheerder kan ik een zelflerend en regulerend systeem gebruiken: tot zelf edited, 

foutieve of outdated content flaggen, en tot beheerder laten gaan als kwaliteitscontrole zodat de 

meest geconsulteerde data eerst getoond wordt 

Score van het technologisch risico: 13-20 

Deze use case werd technologisch als haalbaar gezien mits voldoende tijd en middelen. Wel zijn er 

verschillende interpretaties mogelijk. Als een volledig autonoom systeem kan deze use case worden 

aangeboden indien er custom ontwikkeling op vlak van Artificiële Intelligentie plaats vindt en wordt 

geïntegreerd met het platform.  

 

Indien het gaat om het manueel aanduiden van bijvoorbeeld gedateerde inhoud dan bieden vrijwel 

alle platformen een standaardoplossing die aan de hand van parameters en een scripts een 

gelijkaardige functionaliteit kan bekomen. De risico inschatting van deze interpretatie is laag. 

 

3.18a : Als een IT-beheerder kan ik via een geïntegreerd ticketsysteem werken en live interactieve 

ondersteuning geven bij de gevarieerde content mogelijkheden op alle mogelijke devices zodat ik 

efficiënt mijn core taak van support kan doen 

Score van het technologisch risico: 5 

Deze use case wordt als haalbaar aanzien indien een integratie met een bestaande standaard ticketing 

systeem voldoende is. Als er een custom integratie dient te worden ontwikkeld moet er rekening 

worden gehouden met een verhoging van het budget en een verlenging van de oplevertermijn. 

 

3.22 : Als een IT-beheerder kan ik basis functionaliteit van MobiBIC laten gebruiken, ook als de 

gebruiker offline is en de gebruiker een duidelijke melding laten ontvangen als hij/zij geen toegang 

heeft tot het platform zodat ik niet met connectiviteitsproblemen belast wordt 

Score van het technologisch risico: 5 

Deze use case wordt als haalbaar aanzien indien de content eerst via een stabiele verbinding op het 

device wordt geladen voor offline gebruik. Hierbij moet op voorhand worden aangegeven welke 

functionaliteiten er offline voorhanden moeten zijn. In de meeste platformen kunnen er notificaties 

worden getoond waardoor de gebruiker door heeft dat er geen connectiviteit is en dat de content 

beperkt is tot wat offline beschikbaar is. 

 

3.23 : Als een IT-beheerder kan ik zelf selecteren welke data over gebruikers ik kan verzamelen zodat 

ik hierover makkelijk kan rapporteren in lijn met GDPR of AVG vereisten 

Score van het technologisch risico: 1 

Deze use case wordt over het algemeen als weinig risicovol gezien. De meeste platformen houden zich 

standaard aan deze vereisten, er zal een kleine hoeveelheid custom ontwikkeling nodig zijn om een 

specifiek rapport beschikbaar te stellen. 
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Extra : Als BZA kan ik MobiBIC volledig as-a-Service afnemen zodat ik me zelf niet hoef te 

bekommeren over de technisch operationele aspecten van MobiBIC 

Score van het technologisch risico: 1 

Deze use case wordt over het algemeen als weinig risicovol gezien.  

 

Bij de marktspelers is er meestal een duidelijke aflijning tussen het aanbieden van content en het 

aanbieden van een platform (e.g. LMS, LXP). Hierbij wordt aangegeven dat er in de meeste gevallen 

een partnerschap tussen deze twee aanbieders zal worden aangegaan om dit als één geheel te kunnen 

aanbieden aan BZA. Deze aanbiedingsvorm wordt ook gezien als de vorm die het BZA het meeste zal 

ontzorgen. 

 

Wel dient men in het achterhoofd te houden dat een koppeling tussen platform aanbieder en content 

aanbieder (authoring tools en libraries) en content verdeler (LMS, LXP) op een standaard manier blijft 

gebeuren. Deze use case omvat een contractuele afspraak rond verantwoordelijkheden niet een 

functionele eis om deze twee hard te koppelen. 

5.3.4 Synthese feedback vanuit de markt 

 

Uit bovenstaand overzicht wordt duidelijk dat de meerderheid van de verwachtingen kunnen ingevuld 

worden door de markt, en dit op basis van een LMS platform. Ondanks een hoge innovatie score voor 

de eindgebruikers (BZA) scoorden de deelnemers deze als haalbaar binnen de vooropgestelde tijdslijn 

en het voorgestelde budget.  

Use cases die moeilijk liggen zijn deze die moeilijk schalen (1.15 elke huiskamer moet herkend worden) 

of multi-user (1.13 een gemeenschappelijke activiteit voor assistentieflat bewoners) waar het 

gebruikersmodel van een LMS niet op voorzien is.  

Voor de use case rond het automatisch onderhouden van content (3.15) kan men een AI aanpak 

overwegen maar hier zijn eenvoudiger alternatieven voorhanden die mits wat manueel werk 

waarschijnlijk voldoende waarde opleveren. Gelijkaardig is hier de use case om inhoud te customisen 

(1.08) indien die volledig automatisch dient te gebeuren wordt dit zeer moeilijk, echter als men op 

voorhand verschillende filmpjes zou klaarzetten dan kan men een gelijkaardige functionaliteit 
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opleveren met veel lager risico. De afweging is natuurlijk het klaarzetten, en beheren, van al deze 

filmpjes. 

In het verlengde van deze discussie werd ook duidelijk dat niet alle inhoud over dezelfde kam mag 

gescheerd worden. Tekstuele en interactieve inhoud zijn vrij standaard en worden zonder problemen 

mee verwerkt in standaard platformen. Inclusief parametriseren van deze inhoud op basis van 

gebruikersgegevens.  

Eenmaal men naar film inhoud gaat wordt dit moeilijker en komt men in het domein waar er keuzes 

dienen gemaakt te worden rond de tools om dit bronmateriaal te bewerken, al dan niet als deel van 

het platform. Met andere woorden hier verschijnt een scheidingslijn tussen inhoud creëren (authoring) 

en toegankelijk maken via het platform. 

Een stap verder komt men aan de volledig customized AR/VR applicaties die ‘waarschijnlijk wel’ via het 

platform kunnen aangeboden worden maar die nog zo geavanceerd zijn dat ze in de praktijk even goed 

als een afzonderlijke applicatie kunnen aanzien worden. 

Met dit spectrum in acht genomen is het zeer duidelijk dat de marktspelers mits ontwikkeling op maat 

een oplossing kunnen aanbieden die de verwachtingen van BZA kan inlossen. 
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6 Conclusies en aanbevelingen 

Uit de marktconsultatie is duidelijk gebleken dat de marktspelers allemaal, met vrij laag technologisch 

risico aan de noden van MobiBIC kunnen beantwoorden.  

De oplossing is conceptueel op te delen in: 

● Een platform dat de inhoud toegankelijk moet maken: vertrekkend van een basis LMS- 

platform (al dan niet open source) kan dit mits ontwikkeling op maat opgeleverd worden. 

Aandachtspunten zijn hier de UI op maat van verschillende doelgroepen en het 

gebruikersmodel dat afwijkt van een standaard leeromgeving. 

● Een standaard om de uitwisseling tussen de het LMS en de tools die de inhoud creëren te 

garanderen. SCORM is een goed startpunt, andere standaarden zoals LTI en xAPI zouden 

idealiter ook meegenomen, zeker aangezien men vanuit BZA eerder naar geavanceerde 

inhoud kijkt die een beleving kan creëren. 

● Een (set van) tools om inhoud te beheren en te creëren. En deze te exporteren naar het LMS-

platform. Voor eenvoudige inhoud is hier overlap met het LMS, voor geavanceerde inhoud 

lijken afzonderlijke tools beter geplaatst.  

Dit leidt tot een tweede manier van indelen, deze keer volgens type inhoud: 

● Standaard inhoud: tekstueel, interactief en parametriseerbaar zoals men op kant-en-klare 

platformen terugvindt. Met uitwisseling die reeds gestandaardiseerd is (i.e. op SCORM) of 

waar authoring al ingebouwd zit in het LMS. 

● Inhoud die men niet creëert in het platform (e.g. video, 360-video,…) maar die men wel 

standaard kan aanbieden via een LMS.  

● Inhoud die best volledig buiten het platform staat (maar die bijvoorbeeld met een eenvoudige 

link) wel zichtbaar gemaakt zou kunnen worden.  

Een derde manier van indelen is volgens de nood van de gebruikers: de UI op maat, de inhoud op maat, 

en dergelijke: 

● Standaard gebruikersmodel met beheerders, lesgevers, lesvolgers: een LMS heeft dit 

standaard aan boord. Dit model zou toepasselijk kunnen zijn voor MobiBIC als een eerste stap, 

maar lijkt toch te beperkt naar de diversiteit van doelgroepen voor het MobiBIC. 

● Een aangepast model: met UI aanpassingen per doelgroep, specifieke ontwikkelingen om 

inhoud te selecteren, e.d. Dit vereist een ontwikkeling op maat, maar deze ontwikkeling is 

zeker nog behapbaar. 

● Een model dat interageert met de inhoud: dit vereist een nauwe interactie tussen inhoud en 

platform. Dit is zeker mogelijk maar zal per inhoud (i.e. per VR-ervaring, per AR-applicatie) 

telkens een ontwikkeling op maat vereisen. Maar dit is moeilijk te rijmen met een platform 

aanpak. 

Het is aan BZA om de keuze te maken tussen een platform, gebaseerd op standaarden en een zo breed 

mogelijk gamma aan tools, of voor de beste, nieuwste beleving gebaseerd op ontwikkeling op maat 

waarbij het platform enkel dient als centraal toegangspunt voor de gebruikers.  
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Het advies is om pragmatisch om te gaan met deze opdelingen: te vertrekken van een standaard 

platform en nu reeds te investeren in de mogelijkheden om later, als technologieën toegankelijker 

worden en de standaarden deze mee integreren, geavanceerdere inhoud mee te kunnen nemen. 

Concreet wil dit zeggen: investeren in een volledig gebruikersmodel op maat van BZA, inclusief 

aanpassingen aan de UI afhankelijk van de doelgroep. En investeren in ondersteuning van standaarden 

zodat zoveel mogelijk authoring tools inhoud kunnen aanleveren. 
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Bijlage: deelnemende partijen aan de marktconsultatie 

● Addestino 

● Departement EWI 

● Brandweerzone Antwerpen 

● Binders Media BV / Manual.to 

● Connect2Value 

● Cronos Public Services 

● Deloitte 

● Edumersive 

● GEO Solutions 

● IM-C 

● Lifelike 

● MobieTrain 

● Nanopixel 

● Next learning Valley 

● OneBonsai 

● Phoenix Contact 

● Play it Safe 

● Poppr 

● RMDY 

● Studio Hyperdrive (Cronos) 

● Studytube 

● Tamahris 

● The Learning Hub (Cronos) 

● TinQwise 

● Tobania 

● UP learning 

● U-Sentric 

● Warp VR 

 


