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Industrial  
Reality 2020
“AR/VR Beyond 
the Hype”

PROGRAMMA 5 MAART 2020 
12.00  uur   Ontvangt
12.30  uur   Opening 
12.45  uur   Presentatie Fraunhofer 
13.30  uur   Werkvorm Post-it
14.00  uur   Pauze
14.30  uur   Parallelsessie 1
15.00  uur   Parallelsessie 2
15.30  uur   Parallelsessie 3
16.15  uur   Menukaart IRH
17.00  uur   Borrel

INDUSTRIAL REALITY 2020 - “AR/VR BEYOND THE HYPE” 
5 MAART 2020 - PERRON 038 - ZWOLLE

Parallelsessies:

Digital Twins - Kraansimulator TATA  Controllab
  
Object and image recognizing for maintenance Twinsense

Telepresence - Collaboration in VR The Virtual Dutch Men

Vakmansschap op afstand   Recreate

VR training the next level   Serious VR

I4.0 Testbed   Universiteit Twente

Virtual showroom    Benchmark

VR in de industrie met Xsens Motion Capture Xsens

Toepassing Maakindustrie   CAD Services

Fundamenteel onderzoek

Bestaande oplossing
Samenwerking tussen leden

Lectoraat/ UT
Innovatie - MIT

Begeleiding studenten 
project

Technologie concept 
geformuleerd

Experimenteel proof of 
concept

Technologie gevalideerd 
in lab

Technologie gevalideerd in 
relevante omgeving

Technologie aangetoond in 
relevante omgeving

Systeemprototype demon-
stratie in operationele 
omgeving

Systeem compleet en ge-
kwalificeerd

Actueel systeem bewezen in 
operationele omgeving

U kunt op verschillende manieren partner worden van de Industrial Reality Hub.
Naast het worden van Kennispartner kunt u ook een project inbrengen.
Afhankelijk van het TRL level van uw project zal binnen de hub een projectteam 
worden opgezet met partners en/of kennispartners. 
Interesse? Neem contact op +31 88 667 01 00 or mail to info@industrialrealityhub.com 

Technology readiness levels (TRL’s) zijn een methode voor het schatten 
van de volwassenheid van technologieën tijdens de acquisitiefase van een 
programma, ontwikkeld bij NASA in de jaren ‘70. Het gebruik van TRL’s 
maakt consistente, uniforme discussies over technische volwassenheid 
over verschillende soorten technologie mogelijk.
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Wij zijn de Europese digitale innovatiehub voor industriële toegepaste Augmented-
en Virtual Reality en stimuleren samenwerking en innovatie tussen bedrijven, 
overheid en kennisinstellingen, resulterend in business, kennis en faciliteiten van 
wereldklasse.

Onze organisatie
De IR Hub is opgericht door de regionale ontwikkelingsmaatschappij Oost NL en 
is ingebed in een sterk ecosysteem in de industriële en technische sector met een 
netwerk van meer dan 33 organisaties. De IR Hub is georganiseerd in drie werk- 
groepen: Kennis, Innovatieprojecten en Communicatie en wordt bestuurd door 
Controllab BV en OV Software BV. 
De IR Hub heeft zowel leden als kennispartners.

Leden
Een lid van de Industrial Reality Hub heeft een primaire focus op de ontwikkeling van 
AR / VR-producten / -toepassingen en een secundaire focus op gerelateerde 
gebieden zoals Artificial Intelligence en Data. Een lid heeft rechten en plichten zoals 
gedefinieerd in de samenwerkingsovereenkomst. Dit betekent actieve deelname 
van de ledenvergaderingen en werkgroepen, en draagt   aanzienlijk bij aan uren en 
deelname aan innovatieprojecten en kennisuitwisseling. 
Een lid betaalt een toegangsprijs en een jaarlijkse vergoeding.

Kennispartners
Een kennispartner wisselt actief AR / VR-kennis in gerelateerde domeinen uit.

w w w . i n d u s t r i a l r e a l i t y h u b . c o m
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Controllab gebruikt Digital 
Twins om besturingssystemen 
en trainingssimulatoren te 
ontwikkelen voor complexe 
machines in de hightech- en 
offshore-industrie.

OVSoftware is de software 
integratiepartner met 
kennis van o.a. AI en 
Machine Learning.
Hiermee versterkt OVSoft-
ware het ecosysteem op het 
gebied van AR/VR.

Twinsense gebruikt 
Augmented Reality om 
instructies te geven aan 
medewerkers voor optimali-
satie van het werkproces.

De Universiteit Twente 
ontwikkelt in het 
VR & Smart Industry lab 
tools om besluitvorming in 
engineering te faciliteren 
door alternatieve 
oplossingen te simuleren in 
Digital Twins.

Oost NL is de ontwikkeling-
smaatschappij van Oost- 
Nederland. Zij versterken 
de regionale economie door 
publiek geld te investeren in 
ondernemers in Oost-Neder-
land.

De Virtual Dutch Men 
levert multi-user Virtual 
Reality als een service om 
gebruikers in staat te stel-
len samen te werken met 
anderen in dezelfde virtuele 
ruimte.

a DEMCON company

Benchmark ontwikkelt en 
produceert  hightech-  
apparaten voor industriële, 
medische en elektronische 
markten. Met AR bouwen 
zij virtuele cabines en 
ondersteunen ze de 
montagebegeleiding.

Recreate ontwikkelt mo-
biele Augmented Reality 
tools waarmee gebruikers 
bijvoorbeeld meer dan 250 
binnendeuren kunnen beki-
jken in hun eigen woonrui-
mte.

Xsens maakt innovatieve 
motion tracking systemen 
op basis van miniatuursen-
soren. De producten worden 
wereldwijd gebruikt voor het 
maken van 3D animaties, be-
wegingsanalyse en industriële 
toepassingen.

Serious VR ontwikkelt
Virtuele training en
prestatie data-analyses 
voor industriële 
omgevingen.

Industrial  
Reality 2020

“AR/VR Beyond 
the Hype”

Recreate ontwikkelt 
mobiele Augmented Reality 
tools waarmee gebruikers 
bijvoorbeeld meer dan 250 
binnendeuren kunnen 
bekijken in hun eigen 
woonruimte.

Kennispartners:




