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‘Wij zijn de liftboys uit Rotterdam, de  
gamechangers en de pioniers. Wie ben jij?’ 
Hoe het bedrijf Liftinsight zich online  
voorstelt, spreekt boekdelen. Hier staat een 
bedrijf van de volgende generatie in  
verticale mobiliteit. ‘De markt verandert 
door de komst van nieuwe IOT-technologie. 
Met liftsensoren.’ En: ‘Wij zijn de Uber van 
de liftindustrie’. Daar willen we meer van 
weten.

de
intelligente 
technologie 
van
liftinsight 
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Zakelijke
vooruitblik 
1 Wat zijn jouw plannen voor 
2021?
Liftinsight verder 
uitbouwen. We willen 
een niet weg te 
denken positie eerst 
in Nederland, daarna 
Europa en wereldwijd. Ik 
doe dat met een super 
gemotiveerd team waar 
ik bijzonder trots op ben. 
En daarnaast hebben 
we een aantal zakelijke 
partners waar we echt 
op kunnen bouwen. 
2 Grootste uitdaging? 
Nou dat lijkt me nogal 
een uitdaging!
3 Wat staat in elk geval op 
de planning? 
We lopen (natuurlijk) 
vet achter. Maar dat 
weerhoud ons er niet 
van het doel te laten 
staan.

een plan – dat ik niet 
had kunnen bedenken 
– gebaseerd op een 
schijnbaar onnozele 
vraag van mij, tijdens de 
team-barbecue.
Beste zet
Het laten certificeren 
van onze software 
door Liftinstituut als 
volwaardig vervanger 
voor het papieren 
liftboek. We zijn de 
eerste en enige met 
een aantoonbaar 
veilig elektronisch 
patiëntendossier voor 
liften, dat voldoet aan 
alle eisen die daar 
wettelijk aan gesteld 
worden.
Beste zakenlunch of -diner
Niet in 2020.
Verste zakenreis
Zweden. De meeste zijn 
gecanceld. En ik ben er 
niet rouwig om.

ijdens de videocall is het buiten 30 graden, 
maar het Napolitaanse t-shirt dat Alderik Bos aanheeft, blijkt 
niet alleen gekozen vanwege de hitte: ‘What you see is what you 
get’, zegt de ceo van Liftinsight relaxed. Net als de whizzkids 
in Silicon Valley draait het bij hem niet om uiterlijk vertoon of 
pakkencultuur, maar om de inhoud. Hij gaat het precies uitleggen. 
Bos werd geboren in Purmerend en verhuisde na vier jaar voor 
goed naar Rotterdam, naar Capelle aan de IJssel om precies te 
zijn. ‘Ik voel me dus 010-er’. Hoe hij in deze business kwam is een 
bijzonder en ‘selfmade’ verhaal. 

Lift-expert worden lijkt me niet iets dat je snel met de paplepel ingegoten krijgt? 
‘Klopt. Mijn vader was jurist en functioneerde als OVJ en als 
kantonrechter. Een Calvistisch nest, waardoor ik van huis uit wel 
iets heb ontwikkeld met rentmeesterschap en eerlijkheid. Het leren 
ging echter niet vanzelf. Ik zat eerst op de Mavo, dat was een heel 
gevecht. Via de LTS en de MTS belandde ik in de elektrotechniek. 
Later ben ik op de Haagse Hogeschool bedrijfskunde gaan 
studeren. Ik werd vertegenwoordiger in elektrotechnische 
componenten, bij Elauma. Daarna startte ik met een compagnon 
Liftservice Rijnmond en ontdekte daar dat liftcontracten geld 
waard zijn. Later startte ik met mijn vrouw een adviesbureau over 
exploitatie van liften dat achttien jaar zou bestaan. “Hoe kan ik met 
bijvoorbeeld 100- liften in beheer de exploitatie verbeteren”. Daar 
hielpen wij bij. Zo is het zelfstandig ondernemerschap begonnen.’  

Wat was je eigen inzicht waardoor jullie focus richting digitale bewegingsinformatie 
ging? ‘Het was me opgevallen dat in elke lift een papieren “liftboek” 
ligt. Stel je heet Woonstede, Prorail of Vesteda en je beheert 
gebouwen… Waarom kan je dan niet van achter je bureau 
je liften checken? In plaats van al die boeken bij te houden. 
Dit inzicht vormde de basis van het nieuwe bedrijf. We zijn 
aansluitend begonnen met het ontwikkelen van sensoren. Doel 
is bewegingsinformatie te genereren die wordt gerelateerd aan 
storingen en onderhoud.’      

Jullie werken op Mendix. Kun je hier meer over vertellen? En hoe startte Liftinsight? 
‘Toen ik startte in 2002 met mijn adviesbureau kwam ik in “de 
Rotterdamse kring van snelle groeiers”. Daar ontmoette ik Derek 
Roos van Mendix. In die tijd liepen wij nog in pak. Echter Derek 
niet, hij liep in een vale jeans en een t-shirt. Zijn drive was dat 
software schrijven zo moeilijk was en dat zou hij gaan veranderen. 
Ik begreep dat maar matig. Liften en software hadden in mijn ogen 
maar weinig met elkaar te maken. Jaren later toen ik Liftinsight 
begonnen was, gingen we op zoek naar een geschikt platform. Na 
onderzoek hebben we toen gekozen voor Mendix. Zo kwamen 
de wegen toch weer samen. Derk bracht het bedrijf naar Silicon 

Valley. Siemens hapte later toe omdat ook zij merkten dat veel 
business naar internet verschuift. Siemens is een stabiele partij, wij 
werken anno 2020 nog steeds op Mendix. In 2018 belde iemand 
uit de VS, die veel zag in de sensorentechnologie en aandeelhouder 
wilde worden. Hij kwam met een miljoeneninvestering en dat was 
het begin van Liftinsight. Ik heb mijn adviesbureau toen aan twee 
collega’s verkocht. Het loslaten viel mee, want ik begon aan een 
nieuw avontuur met de Amerikanen. “The internet of things”, 
innovatie en duurzaamheid is het nu voor mij. Ik ben ceo en heb 
de meerderheid van de aandelen.’  

Hoe varen jullie, in tijden van de pandemie misschien niet altijd gemakkelijk? 
‘Niemand wordt wakker met het idee “mijn liften gaan slimmer 
worden”. Dus we zijn druk om ons verhaal over de bühne te 
brengen. Door de coronatijd lopen we nu wel wat achter. Een 
gebouweigenaar gaat niet zijn gebouw redden met sensoren 
en is met crucialere dingen bezig als: wordt mijn huur betaald. 
Dus proberen we meer prioriteit voor Liftinsight te creëren. 
We positioneren Liftinsight nu dusdanig dat je als beheerder 
denkt: “Ik ben wel gek als ik het niet doe.” Wat ook wel zo is. 
We ontwikkelen ons tot broker, waarbij we zeggen: “Koop onze 
oplossing”. Daarmee zijn we een soort Uber. Want zoals dat merk 
vervoer biedt zonder eigen taxi’s, zo bieden wij liftservice zonder 
eigen monteurs. Met betrekking tot corona is een gevolg dat je 
momenteel niet meer met veel mensen in een lift mag. Dat leidt tot 
120 tot 130% extra bewegingen, dus ook meer onderhoud. Dat is 
overigens niet voor alle gebouwen zo, blijkt uit onze sensorendata.’ 

We gaan zo dieper in op de slimme techniek. Maar eerst even terug naar de 
opmerking dat je nu duurzamer werkt. Hoe zit dat? ‘Onze techniek bespaart 
het milieu. En bespaart geld. Want zo zorg je voor meer efficiency in 

je lifttechniek. Concreet: stel je 
hebt een contract waarin staat 
dat je liften tien keer per jaar een 
onderhoudsbeurt krijgen. Maar 
je kantoor staat nu half leeg. 
Terwijl het in een ziekenhuis 
momenteel veel drukker is. 
Daar heb je nu twaalf keer 
per jaar een monteur nodig. 
Met onze techniek wordt deze 
werkelijke behoefte transparant. 
Daarbij bemiddelen wij tussen 
onderhoudsbedrijven en 
pandeigenaren.’

Helder. Wat is daarbij het verdienmodel? 
‘Wij verkopen bijvoorbeeld 
onderhoudscontracten in ruil 
voor de aankoop van sensoren. 
Dankzij de bewegingsinformatie 
die we verzamelen per klant 
en in zijn totaliteit, kunnen 
we goede koppelingen maken. 
Zelfstandige monteurs sturen 

we bijvoorbeeld naar een kleinschalig complex met drie liften. 
Voor een partij met 100 liften zoeken we een andere oplossing. 
Wat het vertrouwen in onze dienstverlening verhoogt, is dat 
het gerenommeerde “Liftinstituut” onze digitale service heeft 

Mooiste deal
Ik heb er verschillende, 
maar leef altijd met de 
gedachte dat de mooiste 
nog gaat komen. En daar 
ga ik voor!
Beste beurs
Real Estate Futureproof. 
Het bewijs dat wie zich 
aanpast, de wedstrijd 
gaat winnen. Dat 
heeft Wouter Truffino 
voortreffelijk gedaan.
Mooiste stad
Als Rotterdammer zou 
ik natuurlijk moeten 
zeggen Rotterdam. Ik 
ben trots op onze stad, 
de havens, waar ik dit 
jaar heb rondgevaren 
en opnieuw onder de 
indruk was van de 
innovatiekracht en 
technologie die daar 
wordt ingezet. Ik was 
met mijn vrouw een paar 
dagen in Amsterdam en 

een gezond lichaam’. 
En ik geloof niet dat je 
tot een zakelijke en dus 
mentale topprestatie in 
staat bent, als je niet ook 
fysiek top in je vel zit. 
Om eerlijk te zijn ben ik 
op m’n streef gewicht, ik 
voel me ook supergoed 
en leef op endorfine. Dat 
ga ik zeker volhouden. 
Waar het in het begin 
een moeten was, is het 
nu een willen. 
2 Wat staat absoluut in je 
agenda?
Tijd met mijn vrouw en 
mijn kinderen. 
3 Goed voornemen?
Dat heb ik niet. En als 
ik het heb, doe ik het al. 
Daar wacht ik niet mee. 
Ik geloof in ‘elke dag een 
kleine stap’ en niet aan 
het begin van het jaar 
een heel grote stap.
4 Waaraan ga je meer tijd 

en aandacht schenken? 
Waaraan minder?
Zie 2 en 3

Zakelijke
terugblik 2020
De grootste les van 2020 
was voor mij
Wie zich aan kan passen 
aan de omstandigheden, 
gaat de wedstrijd winnen 
(vrij naar Darwin). Het 
heeft geen zin om de 
oorzaak van dingen 
buiten jezelf te leggen, 
maar wees altijd 
accountable voor wat je 
doet en de resultaten die 
dat al dan niet oplevert. 
Welk cijfer geef je 2020?
Privé een 9. Zakelijk 
een 6.
Belangrijkste moment 
Het moment dat een 
van mijn teamleden tot 
diep in de nacht heeft 
zitten doorwerken aan 

t

4 Wat ga je komend jaar 
anders aanpakken?
Nog meer vertrouwen 
op anderen, niet te veel 
zelf willen doen, maar 
het beste uit mijn team 
en partners te halen en 
hen te motiveren een 
topprestatie neer te 
zetten.

Persoonlijke
vooruitblik 2021
1 Wat ga je anders doen dan 
in 2021? 
Ik ben in 2020 met 
sporten en eten serieus 
aan de slag gegaan. 
Twee keer per week 
bootcamp en twee  tot 
drie keer hard per week 
hardlopen. Alcohol laat 
ik staan en ik doe m’n 
best een gezond eet- en 
slaappatroon aan te 
houden. Mijn motto is 
‘een gezonde geest in 

‘ Wij zijn de 
uber van de 
liftindustrie’
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heb enorm genoten van 
die bruisende stad. Op 
zondagmorgen werd er 
overal gesport, die stad 
ademt iets uit van een 
niet kapot te krijgen 
vitaliteit. Maar het drukt 
mij ook op de feiten dat 
Rotterdam na de oorlog 
opnieuw opgebouwd 
moest worden en we 
een deel van onze 
architectonische 
geschiedenis zijn 
kwijtgeraakt. Dat doet 
toch pijn. En Stockholm 
heeft mijn hart 
gestolen als het gaat 
om duurzaamheid en 
schoonheid van de stad. 
Daar kunnen we echt 
nog wat van leren.
Welk effect heeft corona op 

Rotterdam. Ik kreeg een 
bon van mijn jongste 
zoon op mijn vijftigste 
en ben daar gaan eten 
en wist niet dat eten zo 
lekker kon zijn!
Devies
Neem de 
omstandigheden zoals 
ze zijn, en maak er dan 
iets moois van.

Persoonlijke 
terugblik 2020
De grootste les van 2020 
was voor mij…
Het leven is eindig en 
dat maakt dat je de 
verantwoording hebt om 
er elke dag voor anderen 
en voor jezelf het beste 
van te maken. 
Welk cijfer geef je 2020
8
Topserie Netflix
Ik lees liever een goed 
boek.
Sportieve hoogtepunt
Dat ik mijn vaste rondje 
rond de Zevenhuizerplas 
in één keer gelopen heb.
Positief corona-effect
Veel buiten sporten. En 
het geloof dat de beste 
remedie tegen ziek 
worden, gezond leven is.
Negatief corona-effect.
Mensen die afhaken, 
niet meer meedoen, hun 
leven door angst laten 
beheersen. 
Genieten
Eten met mijn vrouw 
en (schoon)kinderen, 
zeilen.
Indrukwekkend
De schoonheid van 
Nederland vanaf het 
water.
Diner
Kwiezien.
Guilty pleasure
Een grote sigaar.
Beste artiest
Secret Garden.
Beste song
If came the hour.
Inspirerend
Onze twee dominees 

Ed Meenderink en 
Dennis Möhn: geen 
standaardverhalen, 
maar ze halen 
je telkens uit je 
comfortzone en zetten 
je aan het denken. Oude 
waarheden worden soms 
zo maar ter discussie 
gesteld. 
Afscheid
Walter Sas.
Sportmaatje
Rik Bos en sinds kort 
ook Kevin, resp. mijn 
oudste en jongste zoon.
Dankbaar
Dat ik er mag zijn.
Meest gehecht aan
Mijn vrouw en (schoon)
kinderen.
Welke eigenschap 
waardeert u in uw partner
De reis naar zichzelf 
na de verkoop van ons 
gezamenlijk bedrijf. Hoe 
meer ze zichzelf wordt, 
hoe mooier ze is.
Geluk
De dingen te accepteren 
zoals ze zijn en daar 
ondanks alles toch het 
mooie van te kunnen 
zien.
Allergezondste
Het eten van mijn meisje!
Beste plek om te wonen
Waar wij wonen.
Hoe ontspant u zich
Een bad, muziek 
luisteren, wandelen, 
zeilen, cabrio-rijden.
Welk verhaal wordt altijd 
over jou verteld door je 
ouders?
Dat ik bij het uitgaan 
de sleutel was vergeten 
en door de politie als 
een inbreker van de 
regenpijp ben gehaald.

Bij lage bezetting, geen 
of weinig kosten en bij 
hoger gebruik, ademt 
het onderhoud mee, 
zonder dat je er als 
opdrachtgever iets aan 
hoeft te doen.
Opvallendste nieuws
Een minister van 
Justitie die zich niet 
houdt aan zijn eigen 
regels en daarmee 
wegkomt
Beste feest
Dat was nog eind 2019, 
toen ik op 13 december 
vijftig werd en in mijn 
favoriete restaurant 
meer dan honderd 
gasten, vrienden, 
familie, collega’s, buren, 
etc. bij elkaar had. Met 
de kennis van nu, ben ik 

zo ongelofelijk dankbaar 
voor dat moment!
Grootste irritatie
De prangende vraag of 
alle ‘coronamaatregelen’ 
niet erger zijn dan de 
kwaal. Ik heb respect 
voor onze regering; je 
zal maar een pandemie, 
waarvan je heel veel niet 
weet, moeten managen. 
Maar nu de ziekenhuizen 
niet vol liggen, en er 
enorm veel bijkomende 
schade is – en echt niet 
alleen economisch of 
financieel maar ook in 
de kwaliteit van leven 
en mensen die niet of te 
laat behandeld worden 
– heb ik mijn ernstige 
twijfels.
Grootste verlies
Mijn vriend Walter Sas 
die vijftig werd, vlak 
na mij. Hij was naast 
vriend ook mijn zakelijk 
adviseur en is van de 
ene op de andere dag 
overleden. Ongelofelijk!
Welke app het meest 
gebruikt
Spotify. Ik ben een 
muziekliefhebber.
Aan wie geërgerd
Daar ga ik niet opnieuw 
over nadenken!
Opvallendste LinkedIn 
bericht
https://www.linkedin.
com/posts/qlift-
bv_altijd-al-real-time-
inzicht-willen-hebben-
activity-671236038-
6345095168-LVSE: Ik 
wist dit niet en vind het 
verschrikkelijk leuk als 
een klant fan is van je 
oplossing.
Talent van het jaar
Wouter Truffino, die 
zijn businessmodel 
direct aan de nieuwe 
omstandigheden heeft 
aangepast.
Beste koffie
Oploskoffie aan boord.
Beste foodconcept
Eten bij Kwiezien in 

gecertificeerd als van even hoge kwaliteit als het klassieke papieren 
liftboek (meer info zie: www.liftboek.nl, red.).’ 

Je kunt dus behalve voor sensoren die het liftgedrag analyseren ook bij jullie 
aankloppen voor onderhoud? ‘Zeker, dat is onderdeel van de totale 
oplossing die beheerders willen. De sensoren kun je zien als veters, 
maar veel klanten willen schoenen met veters. Waarbij ze graag 
over goede data beschikken onder de motto’s “meten is weten” 
en “gissen is missen”. Van een handtekening in het papieren 
jaarcontroleboek gaat je lift het niet beter doen. Ik bied je een 
nieuw onderhoudscontract voor een mooie prijs.’ 

Wat is daarbij het voordeel van de geplaatste sensoren in elke lift? ‘Bij de eerste 
beurt als je klant wordt, zetten we sensoren in je liften en dan komen 
we pas terug als het echt nodig is. Je krijgt een keer per jaar een 
superbeurt, maar dat kan genoeg zijn. Dan krijg je dus geen nodeloze 
extra beurt. Soms is alleen een deur kapot. Dan hoef je geen beurt 

voor de hele lift. Deuren zijn 
vaak een bron van storing, door 
onze technologie kun je die 
storingen ook voorblijven. Op 
80 tot 90% van de levensduur, 
die we goed kunnen monitoren 
via de sensoren, vervangen 
we onderdelen. Zo blijf je 
storingen voor. Alle onderdelen 
stoppen er een keer mee, maar 
tegenwoordig is het dom en 
onnodig om daarvoor de boel 
te laten vastlopen. Wanneer 
dat onderdeel bijvoorbeeld uit 
Finland moet komen, is het 
toch praktischer het een maand 
voordat het stuk gaat alvast 
klaar te hebben liggen en te 
vervangen. Zo vervangen wij 
onderdelen preventief.’ 

Is preventief vervangen, dus een 
kortere levensduur, op de lange termijn 
niet prijziger? ‘Nee. Stel jij hebt 
tien liften. Dan kost preventief 
vervangen van een onderdeel 
je bijvoorbeeld 3.000 Euro. 

Maar laat je het zover komen dat het onderdeel echt kapot gaat en 
de liften stilvallen, dan kost herstel 5.000 Euro. Stilstaande liften is 
omzetderving. Dus wil je het onderhoudsproces optimaliseren. Met 
de sensoren van Liftinsight kom je niet voor verrassingen te staan. 
Wij gebruiken hiervoor - via de sensoren - “machine learning” 
via algoritmes. Om deze intelligente techniek te ontwikkelen had 
ik mijn investeerder nodig. Wat de totale informatie over alle 
verticale bewegingen en liftgebruik oplevert, kun je vergelijken 
met de app Google Maps of TomTom, waarmee de gebruikers 
samen file-informatie genereren. Waar je als user weer profijt 
van hebt. Zo bouwen wij kennis op over onderdelen van allerlei 
liftonderdelen. Investeringsbeslissingen worden gemakkelijker. 
Iedere gebouweigenaar kent de discussie met huurders: “de lift 
staat altijd stil”. Onze sensoren geven je weer controle. Kritiek kun 
je met feitelijke data weerleggen. Je krijgt als beheerder beschikking 

over een dashboard en kan bijvoorbeeld instellen dat je een push 
bericht krijgt wanneer de storingen in een halfjaar oplopen. Dan 
weet je: er komt een probleem aan. Je lost zulke voorspellingen 
liever tijdig op dan wanneer in jouw verzorgingsflat ineens SBS6 
met draaiende camera’s op de stoep staat en de bewoners klagen. 
Dan sta je in je hemd.’ 
 
Geldt eigenlijk vaak: hoe hoger je een ruimte huurt, hoe meer liftgebruikskosten je 
betaalt? ‘Goede vraag. Als huurder kun je afspreken je servicekosten 
aan te passen aan het gebruik dat via de sensoren wordt vastgesteld. 
Bij VVE’s worden de gebruikskosten vaak collectief omgeslagen. 
De begane grond betaalt toch mee, net als aan de kosten voor een 
goed dak. Het collectief is dan verantwoordelijk voor het geheel, 
met alles er op en er aan. Maar een kinderdagverblijf op twee hoog 
zal meer traffic genereren dan een advocatenkantoor op drie hoog. 
Wij kunnen helpen bij het transparant maken van de kosten. Wel 
grappig: een van onze klanten zag eens via onze sensoren in een 
kantoorgebouw uitzonderlijk veel traffic naar de vijfde verdieping 
gaan. Dat leidde tot extra wachttijd richting andere verdiepingen. 
Toen zijn we op nader onderzoek uitgegaan en wat bleek? Daar 
stond een heel goed koffiezetapparaat. Het meten leidde hier dus 
tot de oplossing van een logistiek probleem dat buiten de lift lag. 
Zo’n analyse kun je maken. Daarnaast helpt de analyse van onze 
sensoren-info bijvoorbeeld bij de beperking van je energieverbruik, 
minder kosten door slijtage. Of om op je etagekeuze te komen: 
misschien kom je beter tot je recht elders in het gebouw.’

Hoe is het lekkere koffieprobleem opgelost?  ‘Haha, er zijn op meerdere 
verdiepingen goede koffie-automaten neergezet.  Waardoor de 
doorstroom van liften direct ook flink verbeterde.’

Waarom wordt het feit dat jullie sensoren losse entiteiten zijn als unieke eigenschap 
genoemd? ‘Net als de TomTom met zijn zuignap is een sensor 
van Liftinsight inderdaad een enkele “device”, aangebracht met 
magneten in de lift. Binnen een paar minuten zijn ze te installeren. 
Wij werken op basis van stand alone sensoren die samen big data 
genereren. Zo vermijdt je bijvoorbeeld bij liften van het fabricaat 
Schindler dat die zeggen: hey er is een stekker in ons systeem 
gestoken, dus zijn we niet aansprakelijk meer. Door de magneet 
is dat geen probleem en hebben we altijd een 100% fit. Wij 
verzamelen geen bedrijfskritische data, dus de liften vallen niet stil 
als de informatie wegvalt. Wat trouwens onmogelijk is, wegens zeer 
goede beveiliging en extra ruimte die we hiervoor in de Google 
Cloud hebben gekocht.’ 

Mooi. Tenslotte: wat zijn jullie toekomstplannen? ‘We bouwen verder aan 
een schaalbare toekomst op het veilige platform Mendix. We 
ontwikkelen ons tot expert op het gebied van datalakes en artificial 
intelligence op het gebied van liftgebruik. Daarbij is nog een 
flink gebied te winnen. We hebben nu enkele duizenden liften 
draaien in Europa. Het certificaat van het Liftinstituut is ook 
buiten Nederland bekend, al is Nederland nu nog de voornaamste 
markt. In China worden per dag net zoveel liften geplaatst als in 
Nederland per jaar. In Europa zijn 6,5 miljoen liften, wij willen 
er 100.000 sensoren per jaar verkopen. Ik voorspel meer flexibele 
gebouwen in het Westen, met wisselende functies, we gaan ook 
beter meebewegen met onvoorspelbaarheid. Beheerders behouden 
tegelijkertijd de wil om alles te meten. Onze technologie speelt hier 
perfect op in.’ •

je business gehad?
De gemiddelde 
gebouweigenaar zit 
niet te wachten op 
liftsensoren. De vraag 
is: heb ik een huurder, 
gaat die de huur betalen 
en blijft dat ook zo? 
Dan komen er nog 
honderd dingen en dan 
misschien onze mooie 
IoT-liftsensoren. Dat is 
natuurlijk gewoon ‘ruk’. 
Dus hebben wij onze 
propositie omgegooid 
en zijn we liftonderhoud 
gebaseerd op sensoren 
gaan verkopen. Daar zijn 
we succesvol in. Immers 
onderhoud op basis 
van data en werkelijk 
gebruik is in deze 
volatiele tijd erg gewild. 

‘ ons doel is 
slimme

  bewegings-
 informatie te
 genereren 
 die wordt
 gerelateerd
 aan efficiënter  
 onderhoud’ 


