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Brightlands Techruption helpt corporate bedrijven, overheidsorganisaties 
en kennisinstituten met elkaar samen te werken, zodat zij door de 
toepassing van krachtige nieuwe technologie, zoals AI, MPC, SSI en 
blockchain, innovatieve oplossingen kunnen ontwikkelen.

De ontwikkelingen op het gebied van technologie, digitalisering en data
wetenschappen gaan razendsnel. Zo snel, dat zelfs grote organisaties het 
moeilijk vinden om deze ontwikkelingen op eigen kracht bij te benen. Experts 
uit zowel de publieke, als private sector ontdekken vaak dat samenwerken met 
mensen met verschillende expertises en opvattingen de meest effectieve and 
efficiënte methode is om tot nieuwe inzichten en nieuwe oplossingen te komen.

Bij Brightlands noemen we dit cocreatie. We brengen dit in de praktijk via een 
op samenwerking gebaseerd innovatieprogramma genaamd Brightlands 
Techruption. Brightlands Techruption verbindt jou aan andere specialisten uit 
jouw branche, en precies de juiste wetenschappers en experts op het gebied 
van rechten, ethiek en menselijk gedrag. Wij zorgen voor precies de juiste mix 
aan samenwerkingspartners om een innovatieve oplossing te kunnen  
ontwikkelen en ideevorming, verkenning van de technologie en de experimentele 
fase te versnellen. De fieldlab methode voor ‘open innovatie’ en een ervaren 
projectcoach helpen je prototypes te ontwikkelen samen met branchegenoten 
en wetenschappers die zich gespecialiseerd hebben in innovatie, recht, milieu, 
ethiek en menselijk gedrag.

Brightlands Techruption komt tot baanbrekende oplossingen door corporate 
bedrijven, overheidsorganisaties en kennisinstituten samen te laten werken aan 
toepassingen van disruptieve technologieën, zoals kunstmatige intelligentie, 
SelfSovereign Identity, MultiParty Computation en blockchain.

“Al enkele jaren maakt Brightlands van de samenwerking tussen bedrijven 
en overheidsorganisaties een succes. Het doel is altijd co-creatie en  
innovatie met gebruikmaking van datawetenschappen en digitalisering.  
Wij zien het als onze missie om het evenwicht tussen de economische en 
sociale waarde van digitale innovaties zo goed mogelijk te bewaren.” 
Astrid Boeijen, CEO Brightlands Smart Services Campus
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Onze toegevoegde waarde
Het Brightlands Techruption programma helpt 
organisaties hun klanten beter te begrijpen en 
effectiever met hen te communiceren, hun 
processen en activiteiten te stroomlijnen, om hun 
producten en diensten gebruiksvriendelijker te 
maken en nieuwe nuttige producten en diensten 
te ontwikkelen. Brightlands Techruption vindt 
toepassingen in verschillende vakgebieden en  
legt de nadruk op innovaties die een positieve 
impact hebben op de maatschappij. 

Effectieve interactie met klanten
WIl je klantinteracties effectiever maken om 
klanten tevreden te stellen, kosten te besparen, 
meer te verkopen of burgers beter te helpen? 
Met behulp van Brightlands Techruption kun je 
innovatieve oplossingen cocreëeren en de 
praktische implementatie ervan versnellen,  
zodat je klantinteracties kunt stroomlijnen en 
klanttevredenheid, werknemerstevredenheid en 
efficiëntie kunt verbeteren.

 Maak klantinformatie direct beschikbaar met 
nieuwe visualisatietechnieken en virtual agents.

 Stroomlijn interacties met algoritmes die 
automatisch emoties herkennen.

 Begrijp klanten beter met snelle data mining  
en automatische zoekopdrachten in de  
klantendatabase. 

 Verbeter persoonlijk advies met behulp van 
kunstmatige intelligentie en datagedreven 
personalisatie.

 Laat wachttijden verdwijnen met SSI en 
application development.

 Ontwikkel klantervaringen in augmented en 
virtual reality.

Efficiënte bedrijfsactiviteiten
Wil je je bedrijfsvoering efficiënter maken, data 
vertalen naar kennis en je weerbaarheid tegen 
cybercrime verbeteren? Profiteer van tech  
innovatie en cocreëer winstgevende proces
verbeteringen met Brightlands Techruption:

 Verbeter besluitvorming met betere business 
intelligence: data mining, connected data, 
advanced analytics en datavisualisatie.

 Verbeter cyber security: maak het verwerken 
van data veiliger en doe gezamenlijke  
berekeningen zonder toegang te verlenen.

 Verbeter data governance: hogere data
kwaliteit en betere databeveiliging.

 Zorg voor continue compliance: betere  
regtech.

 Zorg voor slimme bedrijfsprocessen:  
digitalisatie t.b.v. procesmanagement.

Betere producten & diensten
Samen met Brightlands Techruption ontwikkel je 
grensverleggende producten of services of maak 
je je producten of diensten gemakkelijker in 
gebruik of beter toegankelijk met behulp van data 
science & informatietechnologie. Geavanceerde 
technologieën, zoals big data, AI, virtual reality en 
machine learning kunnen je producten en services 
verbeteren. Brightlands Techruption ondersteunt 
je in je zoektocht naar betere producten en 
services en zal jouw innovatiereis  van idee
vorming, verkenning en experiment  stroomlijnen, 
zodat je nieuwe technologieën sneller kunt  
implementeren.

Techruption is gevestigd op Brightlands Smart Services Campus in Heerlen.
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