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1. INLEIDING 

Volgens the Global Innovation Index 2019, gepubliceerd in juli 2019, verschijnt Israël voor het eerst in haar 
geschiedenis in de top 10 van de meest innovatieve economieën ter wereld. Er zijn veel redenen te geven 
voor dit nieuws, maar de meest belangrijke sterke punten van Israëlische innovatie zijn het aantal 
innovatiekoppelingen, sterke R&D, patentfamilies, vrouwen actief in topfuncties, samenwerking tussen 
universiteiten en zakenleven/industrie, aanwezigheid van risicokapitaal, ontwikkeling van mobiele apps 
en ICT-diensten. 
 
Het is in het licht van dit bloeiende innovatieklimaat in Israël dat deze marktstudie is ontstaan: 
immersietechnologie is namelijk het punt waarop informatica en traditionele industrie elkaar raken. De 
technologie voor media en marketing is in Israël volop in ontwikkeling, maar juist omdat Israël een 
technologieland is wordt veel technologie onmiddellijk naar het buitenland geëxporteerd. Dit wil zeggen 
dat immersietechnologie vaak niet terecht komt bij de Israëlische bedrijven die de toepassingen zouden 
kunnen gebruiken. Hier liggen dan ook kansen voor Vlaamse kmo’s. 
 
 

2. DOEL VAN DE MARKTSTUDIE 

Wereldwijd werd de markt voor immersietechnologie (VR en AR) in 2019 geschat op 16.8 miljoen dollar.1 
Het doel van deze marktstudie is om Vlaamse bedrijven te laten zien dat er ook in Israël 
handelsopportuniteiten liggen, maar omdat de toepassingsgebieden van immersietechnologie zeer 
uiteenlopen, zullen in deze studie alleen de meest relevante sectoren besproken worden.  
 
De verschillende toepassingsgebieden van immersietechnologie hangen af van of het product meer gericht 
is op bedrijven (B2B) of eindgebruikers (B2C). De eerste drie subhoofdstukken gaan over toepassingen voor 
het bedrijfsleven, de laatste twee subhoofdstukken gaan meer over consumentgerichte producten en 
diensten. Hoofdstuk 4 (hardware) gaat vrijwel uitsluitend over B2B.  
 
Er zullen in ieder hoofdstuk een aantal methodieken en technologieën besproken worden die het in Israël 
goed doen, maar er zullen ook opportuniteiten voor Vlaamse bedrijven uitgelicht worden.  
FIT Tel Aviv kan uiteraard assisteren met het leggen van toekomstige contacten in het kader van deze 
opportuniteiten. 

                                              
1 https://www.statista.com/statistics/591181/global-augmented-virtual-reality-market-size/  

https://www.statista.com/statistics/591181/global-augmented-virtual-reality-market-size/
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3. TOEPASSINGSGEBIEDEN VAN IMMERSIETECHNOLOGIE 

3.1 INDUSTRIE 

Voor de industrie in de huidige, competitieve wereld is het bewerkstelligen van een constant 
productieproces zonder storingen en fouten de hoogste prioriteit. Immersietechnologie is een goedkope 
en effectieve manier om het productieproces en assemblage na te bootsen, en speelt in de maakindustrie 
een rol in ontwerp en prototyping, voorraadbeheer, voorkomen van ongevallen en storingen met 
daardoor een betere time-to-market als resultaat.  
 
Veel industriële wereldleiders (autofabrikanten, farmabedrijven, etc.) zijn in Israël een R&D laboratorium 
begonnen om gebruik te maken van het lokale technologisch talent.2 Zo gebruiken Audi en Ford Motors 
al jaren VR-technologie om virtuele modellen te maken van nog niet bestaande voertuigen zodat 
ingenieurs kunnen ervaren hoe het is om in de toekomstige auto te rijden.  
 
Medische bedrijven in Israël hebben meerdere successen geboekt in het 3D printen van organen,3 maar de 
meeste bedrijven richten zich met name op één specifiek proces binnen immersietechnologie, zoals 
bijvoorbeeld schetsen en 3D-modellering, mock-up, prototyping en productie. Het Israëlische bedrijf 
Stratasys ontwikkelt technologie voor 3D-modelling om bedrijven in de industrie in staat te stellen om 
sneller en met lagere kosten te kunnen werken. 
 

Opportunity: 3D-modeling blijft een dure technologie om te ontwikkelen en daardoor nog niet goedkoop 
genoeg voor grootschalig gebruik in de industrie. 3D-ontwerp en -productie is het meest ontbrekende 
expertisegebied in Israël.4 

 

3.2 ONDERWIJS EN TRAINING 

Onderwijs kan dankzij immersietechnologie interactiever worden. Oefenen en herhalen zijn de essentie 
van het leerproces en het oefenen in een gesimuleerde omgeving is sneller, makkelijker en goedkoper. Er 
wordt verwacht dat immersietechnologie, als onderdeel van EdTech (Education Technology), hierdoor het 
tekort aan leraren gedeeltelijk zal kunnen oplossen. 
 
Onlangs zijn een aantal onderwijsinstellingen in Israël begonnen met het gebruik van interactieve 
projectietechnologieën, zoals basisschool Alumot en middelbare schoon Tichonnet, twee scholen in Tel 
Aviv die inzetten op immersietechnologie als educatief middel.  
 

                                              
2 https://www.automotive-iq.com/autonomous-drive/articles/list-of-carmaker-rd-centers-in-israel  

3 https://www.jpost.com/HEALTH-SCIENCE/Israeli-scientists-print-first-3D-heart-586902  
4 Deloitte, https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/il/Documents/technology/The%20Israeli%20Video%20Games%20Ecosystem.pdf 

https://www.stratasys.com/
http://www.en.tichonet.com/BRPortal/br/P103.jsp?cat=794400
https://www.automotive-iq.com/autonomous-drive/articles/list-of-carmaker-rd-centers-in-israel
https://www.jpost.com/HEALTH-SCIENCE/Israeli-scientists-print-first-3D-heart-586902
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/il/Documents/technology/The%20Israeli%20Video%20Games%20Ecosystem.pdf
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Er zijn niet veel lokale bedrijven die de uitdaging zijn aangegaan. Het Israëlische bedrijf Compedia creëert 
technologische leerprogramma’s met het doel de kwaliteit van het onderwijs te bevorderen. Voor 
leerprogramma’s voor buiten schooltijd is er StellarNova Ltd., een edutainmentbedrijf dat gespecialiseerd 
is in media-inhoud voor wetenschap, technologie, engineering en wiskunde (STEM) voor kinderen en 
jongeren van alle leeftijden. StoryBall won vorig jaar de eerste plaats op de Global EdTech Startup Awards 
(GESA), dankzij hun educatieve technologie die tevens lichaamsbeweging stimuleert en buitenhuis gebruikt 
kan worden.5 
 
Naast onderwijs is immersietechnologie geschikt voor allerlei soorten training. Het Israëlische bedrijf 
3Dsystems (Simbionix) ontwikkelt software en hardware om de operatieomgeving te simuleren om  
training van specialisten en chirurgen te verbeteren. Door een combinatie van visualisatietechnologie, 
realistische gesimuleerde anatomie en een verscheidenheid aan echte chirurgische hulpmiddelen en 
apparaten, kunnen medische experts oefenen en wennen aan ingewikkelde operaties. In Israël worden 
hun simulatoren al toegepast in zes grote ziekenhuizen, medische centra en universiteiten. 
 

Opportunity: 3D Systems is op zoek naar software engineers die de benodigde medische instrumenten 
kunnen omzetten in 3D software. Er is meer vraag naar soortgelijke oplossingen. 

 
Het potentieel voor deze trainingssimulatoren is echter groter. Zorgverzekeraars investeren in 
trainingsprogramma’s voor fysiotherapeuten om de kwaliteit van de zorg te verhogen en zo de kosten te 
verlagen. Een grote zorgverzekeraar die hier al me bezig is, is Maccabi. 
 

3.3 GEZONDHEIDSZORG 

Immersietechnologieën kunnen de zorgsector van dienst zijn op verschillende manieren. Wervelkolom- en 
hartchirurgen kunnen AR-technologie gebruiken om complexe procedures te vereenvoudigen, autistische 
kinderen of mensen met een posttraumatische stressstoornis krijgen verlichting van sensorische 
overbelasting met een kalmerend VR-systeem. Beide technologieën kunnen de fysiotherapie van dienst 
zijn door patiënten die lijden aan verlamming van ledematen de mogelijkheid te geven om te oefenen met 
een virtueel ledemaat. De virtual reality-interventie zou een veelbelovende manier zijn om mobiliteit en 
motorische vaardigheden in een aangetaste ledemaat te herstellen.6  
 

Opportunity: Rehabilitatiecentra, bejaardentehuizen, zorgverzekeraars en ziekenhuizen zouden interesse 
kunnen hebben in dit soort software.  

 
Onder leiding van het Israëlische ministerie van Economie en Industrie en in samenwerking met het 
ministerie van Gezondheid en de Israëlische Innovation Authority zijn sectoroverschrijdende 
gemeenschappen opgericht op het gebied van gezondheid, om samenwerking te creëren tussen entiteiten 

                                              
5 http://nocamels.com/2018/01/israeli-virtual-reality-startup/ 
6 https://www.israel21c.org/8-ways-augmented-and-virtual-reality-are-changing-medicine/?lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_feed 
%3B0VRYhjlnTEC%2FXbg0EtASqA%3D%3D 

https://compedia.net/about-us/
https://stellarnova.co/pages/advisors
https://www.mystoryball.com/
https://simbionix.com/company/
https://www.maccabi4u.co.il/1781-he/Maccabi.aspx
https://www.israel21c.org/8-ways-augmented-and-virtual-reality-are-changing-medicine/?lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_feed
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in de industrie, de publieke sector, ondernemers en beleidsmakers.7 Een voorbeeld is het Sheba ziekenhuis 
en de Virtual Reality Training Facility: een revalidatieomgeving waarin een multi-sensorisch systeem voor 
diagnostiek, revalidatie en patiëntenevaluatie begeleidt. 
 
XR health is een bedrijf dat een platform ontwikkelt voor medische applicaties die gebruik maken van 
immersietechnologieën. Het platform verzamelt en analyseert patiëntinteracties met virtuele objecten in 
virtuele omgevingen en de patiënt kan vervolgens zijn eigen prestaties analyseren en verbeteren. Het 
platform concentreert zich op pijnverlichting, ondersteuning voor mensen met autisme en chirurgische 
training en er zijn toepassingen voor motorische functies, cognitieve achteruitgang, pijnbestrijding en 
opvliegers. 
 

Opportunity: XR-health is op zoek naar applicaties die interessant kunnen zijn voor hun platform. De 
productie van inhoud in AR/VR is erg duur en er zijn in Israël niet genoeg 3D studio’s die zich concentreren 
op bijvoorbeeld het uitwerken van bepaalde bewegingen, zoals het tillen van zwaardere objecten. 
Daarnaast ziet het bedrijf nog een aantal uitdagingen op het gebied van datacontrole door artsen op de 
interface van hun platform. Het bedrijf werkt momenteel ook aan een “lifestyle” platform waarvoor zij 
draagbare, verbonden IoT AR-toepassingen zouden willen ontwikkelen met een partner. 

 

3.4 MARKETING 

De mogelijkheid om het realiteitsgevoel van de consument te beïnvloeden door middel van 
immersietechnologie is van groot belang voor de marketingsector. Net als technologie (televisie, telefonie, 
mobiele telefonie…) in het verleden communicatie vergemakkelijkte, wordt AR al ingezet om betere 
communicatie en klantenservice te bewerkstelligen. 
 
Het bedrijf In3D-tech maakt ruimtes en producten toegankelijker door middel van virtuele rondleidingen 
(waarbij de gebruiker een blikveld ervaart van 360 graden). Met 3D-modellering technieken maakt het 
bedrijf van fotografische afbeeldingen realistische VR- en AR-producties. Het bedrijf werkt samen met 
transportbedrijven, zoals Israel Railways, en de gemeente Herzliya voor het promoten van nieuwe 
bouwprojecten. 
 
Het bedrijf InfinityAR produceert software die van elk apparaat met fotografische toepassing een platform 
voor inhoudsvergroting maakt door middel van stereoscopische camera’s. Door middel van 
handbewegingen op een touch screen kan het virtuele product gedraaid of gekanteld worden, of zelfs op 
een ander beeld geprojecteerd worden. Het Chinese e-commercebedrijf Alibaba kocht InfinityAR voor $10 
miljoen USD om de technologie toe te passen op hun onlineplatform, met de hoop dat de aangename en 
realistische presentatie van producten de drempel voor de consument zal verlagen om online te winkelen.8  

                                              
7 https://www.gov.il/BlobFolder/news/digital_israel_national_plan/en/The%20National%20Digital%20Program%20of%20the%20Government 
%20of%20Israel.pdf 
8 https://en.globes.co.il/en/article-alibaba-buys-israeli-augmented-reality-co-infinityar-1001279222 

https://eng.sheba.co.il/Virtual_Reality_Training_Facility
https://www.xr.health/
https://in3d-tech.com/
https://www.rail.co.il/en
https://www.infinityar.com/
https://www.gov.il/BlobFolder/news/digital_israel_national_plan/en/The%20National%20Digital%20Program%20of%20the%20Government
https://en.globes.co.il/en/article-alibaba-buys-israeli-augmented-reality-co-infinityar-1001279222
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VR heeft een enorm potentieel om plekken tot leven te brengen die niet meer bestaan of die lastig 
begaanbaar zijn. In Israël, waar geschiedenis een grote rol speelt in de toeristenindustrie, kunnen VR-
installaties in musea succesvol zijn om ontoegankelijke plaatsen visueel te maken. In 2016, startte de 
Tourism Authority, JNext, een samenwerking tussen de Jerusalem Development Authority, Israel’s Ministry 
of Jerusalem en Diaspora Affairs en de gemeente Jerusalem met een project om de historische Toren van 
David via VR tot leven te wekken.9 Het bedrijf Inception is bij uitstek de producent van dit soort 
producties, maar er zijn in Israël ongeveer 10 bedrijven die variërende diensten aanbieden, van creatie tot 
installatie van VR-projecten. 
 
Ook in het ontwerpproces biedt AR voordelen, omdat virtuele objecten (bijvoorbeeld een stoel) kunnen 
worden geplaatst in een echte omgeving (bijvoorbeeld een kamer, opdracht voor een interieurarchitect). 
Het bedrijf Mixed Place ontwikkelt een applicatie waarmee digitale inhoud “op” de realiteit kan worden 
geprojecteerd. Dit kan interessant zijn voor ontwerpers en architecten, voor het inrichten van winkels, 
het aankleden en opmaken van poppen, het presenteren van stalen en fotograferen van achtergronden – 
de mogelijkheden zijn eindeloos. 
 

Opportunity: AR/VR-applicaties voor marketing kunnen tegenwoordig overal terecht komen; met als enige 
voorwaarde dat de potentiële klant een toegevoegde waarde ziet voor het bedrijf/project. In Israël 
worden VR-films ingezet in de marketingstrategie van gemeenten, musea, bouwbedrijven en de 
spoorwegmaatschappij. 

 

3.5 ENTERTAINMENT EN GAMING 

Wegens de mogelijkheid om de consument te verplaatsen naar een andere werkelijkheid, kan 
immersietechnologie van waarde zijn voor allerlei soorten entertainment: passief, zoals visuele media, of 
actief, zoals gaming. 

3.5.1 Entertainment 

Een VR-film voelt “echter” dan gewoon beeld of zelfs 3D. Er zijn in Israël nog geen VR-bioscopen, maar een 
kijkje in het portfolio van mediaproductiebedrijf VR2GO laat zien dat Yesplanet, de grootste bioscoopketen 
van Israël, bezig is met kleinschalige producties.  
 
In samenwerking met Cinema City duiken er “VR-stations” op in entertainment-centra waar winkelen, 
vermaak, gaming en bioscoop gecombineerd worden.10 
 

Opportunity: het belang van gezinsleven, grote families en de toename aan vrije tijd in Israël maakt dat 
het aantal van dit soort winkelcentra steeds meer zal stijgen. 

 

                                              
9 https://www.tod.org.il/en/blog-inception-launch/ 

10 https://www.haaretz.com/israel-news/culture/.premium-you-too-can-be-a-mossad-hero-without-leaving-the-movie-theater-1.7652791  

https://inceptionvr.com/about/
https://www.mixed.place/
https://www.vr2go.co.il/?lang=en
https://www.yesplanet.co.il/
https://www.cinema-city.co.il/
https://www.tod.org.il/en/blog-inception-launch/
https://www.haaretz.com/israel-news/culture/.premium-you-too-can-be-a-mossad-hero-without-leaving-the-movie-theater-1.7652791
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Bij het jaarlijkse internationale filmfestival in Haifa was dit jaar voor het eerst een speciaal programma 
voor VR/AR-filmproducties.11  
 

Opportunity: Israëlische fondsen, zoals CoPro, zijn op zoek naar coproducties met Vlaamse film- en 
televisiemakers en animatiestudio’s. CoPro en hun internationale samenwerkingsplatform is ook geschikt 
voor bedrijven in de gamingsector. 

 
De grotere televisiekanalen beginnen VR te ontdekken voor het produceren van films op het gebied van 
mode, natuur en wetenschap. Broadcaster Kan werkt in samenwerking met Mifal HaPais aan VR-
producties voor hun kanalen. Inception is een platform dat VR-inhoud produceert en zij werken sinds 
kort samen met FashionTV, een kanaal van broadcaster HOT voor het produceren van een realistische 
catwalk-show.12 Mediaproductiebedrijven zoals Promots zullen immersietechnologie willen kunnen 
aanbieden als onderdeel van hun productie.  
 
Daarnaast kunnen omroepdiensten en televisiekanalen de technologie gebruiken om “virtuele stoelen” aan 
te bieden zodat mensen een plaats of evenement kunnen ervaren alsof ze er zelf bij waren, inclusief geluid, 
geur en sociale aspecten.13 AR-applicaties maken sportevenementen aantrekkelijker en makkelijker te 
volgen voor fans door het gebruik van 3D-graphics en integratie van data en sociale media.  

3.5.2 Gaming 

Hoewel de Israëlische markt van spelers relatief klein is, zijn er ruim 200 bedrijven actief in de Israëlische 
spelindustrie en was de omzet in 2016 $1 miljard. Er zijn drie onderscheidingen te maken in activiteiten 
van de bedrijven: spelontwikkeling (62%), technologisch georiënteerde bedrijven voor de ontwikkeling en 
ondersteuning (27%) en platforms (11%).  
 
De twee grootste succesverhalen van de afgelopen jaren zijn Playtika en Plarium. Plarium werd door een 
Australisch bedrijf gekocht voor $5 miljard en Playtika werd voor $4.4 miljard verkocht aan een Chinees 
bedrijf. Playtika ontwikkelt spellen met een sociaal thema en is nu het meestverdienende spelplatform op 
Facebook. Andere grote bedrijven zijn TabTale, Overwolf, Simplay, en Quarterback.14 63% van de bedrijven 
actief in de sector zijn echter kmo’s die hun eigen spellen ontwikkelen en verkopen. Een uitzondering 
hierop is TabTale, een grote speluitgever die spellen inkoopt en beoordeeld.15 
 
AR/VR is tegenwoordig op grote schaal toegetreden tot de mainstream gamingsector en in Israël is het 
de categorie van spellen waarin het meest wordt geïnvesteerd.16 Competitieve videospellen zijn ontzettend 
populair en daarom een bron van zakelijke kansen in Israël. Ook eSports nemen aan populariteit toe. Het 
basketbalteam Maccabi Tel Aviv is de nationale trots en samen met het bedrijf HYPE hebben zij in 2018 

                                              
11 https://vrfilmreview.ru/haifa-iff-v-r-a-r-f6c1321bcc40  
12 https://www.israel21c.org/israeli-vr-tech-takes-fashiontv-viewers-down-the-catwalk/ 
13 https://www.israel21c.org/cant-get-to-the-game-vr-system-teleports-you-to-stadium/  
14 http://nocamels.com/2019/05/israeli-companies-global-gaming-industry/  
15 Gesprek met GameIS (Digital Games Industry Association in Israel) 
16 https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/il/Documents/technology/The%20Israeli%20Video%20Games%20Ecosystem.pdf 

https://www.copro.co.il/en/
https://www.kan.org.il/
https://www.pais.co.il/
https://inceptionvr.com/
https://www.hot.net.il/ChannelsAndPrices/Joiningoffers/?ref=google&keyword=hot%20israel&campaignID=1848600866&matchtype=e&lp=https:%2F%2Fwww.hot.net.il%2FChannelsAndPrices%2FJoiningoffers%2F%3Fref%3Dgoogle&adgroupID=68751069774&gclid=EAIaIQobChMI7an0xpvG5QIVRLDtCh0q-Q_eEAAYASAAEgLIbvD_BwE
https://www.promots.tv/
https://www.tabtale.com/
https://hypegaming.co.il/
https://vrfilmreview.ru/haifa-iff-v-r-a-r-f6c1321bcc40
https://www.israel21c.org/israeli-vr-tech-takes-fashiontv-viewers-down-the-catwalk/
https://www.israel21c.org/cant-get-to-the-game-vr-system-teleports-you-to-stadium/
http://nocamels.com/2019/05/israeli-companies-global-gaming-industry/
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een incubator geopend om eSports te bevorderen.17 HYPE is het eerste professionele gaming centrum in 
Israël. 
 
De grootste uitdaging in de sector heeft te maken met de creatieve kant. 71% van alle bedrijven 
ontwikkelen applicaties voor smartphones. Dit zijn veelal simpele spellen waarbij de focus ligt op 
inkomstengeneratie door middel van advertenties, of gokspelletjes. IronSource is een online 
softwaredistributie- en monetisatiebedrijf waar de Israëlische gamebedrijven terecht komen om hun 
games commercieel te maken door middel van advertenties en betrokkenheid, voornamelijk voor spellen 
voor mobiele telefoons.  
 

Opportunity: Iron Source kocht een aantal jaar geleden het bedrijf Upopa Entertainment op en zij merken 
op dat Israëlische bedrijven geen triple of premium games met rijke animatie of graphics ontwikkelen, 
vooral omdat er een tekort is aan ontwerpstudio’s en publishers. Hierdoor wordt er veel outsourcing naar 
het buitenland gedaan. Hier liggen kansen voor Belgische ontwerpstudio’s, vooral voor mobiele app 
toepassingen. 

 
De Israëlische scholen beginnen dit tekort aan creatief talent ook te erkennen, en de afgelopen jaren zijn 
er nieuwe academische programma’s voor gameontwerp- en ontwikkeling gelanceerd, bijvoorbeeld in het 
‘Beit Berl College’ en ‘Betsalel’. Om het gamingecosysteem van Jeruzalem en Israël te ondersteunen is het 
eerdergenoemde Jnext ontstaan (zie H3.4). 
  

Opportunity: Belgische serviceproviders die de marketing, ondersteuning, intelligentie en onlinebetalingen 
voor spelbedrijven kunnen verzorgen, hebben weinig concurrentie in Israël. 

 

3.6 INSPECTIE EN BEVEILIGING 

Spelers in het levendige ecosysteem van Artificiële Intelligence (AI), waar de immersietechnologie een 
onderdeel van is, zijn de universiteiten en colleges, overheden, multinationale bedrijven en R&D-centra, 
VC’s, incubators, startups, maar vooral het Israëlische leger. VR/AR-applicaties die in eerste instantie voor 
gaming werden ontwikkeld, zijn door het Israëlische leger overgenomen, zoals bijvoorbeeld de technologie 
van het bedrijf BISim, voor simulatie van conflicten en training van militairen. 
 
Elbit is het beste voorbeeld van een bedrijf dat samenwerkt met het Israëlische leger in defensie, 
ruimtevaart, vliegsystemen, beveiliging, intelligentie en cyberactiviteiten. Zij maken ook gebruik van de 
eerdergenoemde trainingstoepassingen van VR voor gevechtstrainingen of vliegsimulaties. 
 
Het leger is ook de drijvende kracht achter de ontwikkeling van technologie voor drones (UAV’s) voor 
beveiliging en inspectie. Vanwege het zicht en perspectief van drones zijn ze uitermate geschikt voor 
inspectie, verkenning maar ook voor film en fotografie. Er is een trend gaande van dronefabrikanten in 

                                              
17 https://www.calcalistech.com/ctech/articles/0,7340,L-3745144,00.html 

https://www.ironsrc.com/blog/mobile-vr-ar-games/
http://upopa.com/
https://bisimulations.com/
https://elbitsystems.com/products/training-simulation/
https://www.calcalistech.com/ctech/articles/0,7340,L-3745144,00.html
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Israël die immersietechnologie integreren in hun drones voor een veilige en efficiënte besturing en zo de 
juiste informatie te kunnen registreren en bemachtigen. Een voorbeeld van zo een bedrijf is Xtend, dat 
gebruik maakt van elementen uit cinematografie, computer graphics en computervisie om real-life 
activiteiten te simuleren en om te zetten in games en de ervaring van piloten te helpen verbeteren.18  
 
Het gebruik van immersietechnologie (al dan niet in combinatie met drones) kan op die manier ook ingezet 
worden in de inspectie van bouwprojecten, landbouw, onroerend goed en zelfs visvangst. Bij de bouw 
van de nieuwste tramlijn van Jeruzalem werd dit technologie ingezet om de voortgang van het werk te 
inspecteren.19 
 
De Israëlische startup Fieldbit ontwikkelt AR-software voor brillen en helmen die informatie over wat een 
veldtechnicus ziet door kunnen sturen naar experts, die vervolgens op de afbeelding kan "tekenen" om 
de technicus te begeleiden om het probleem op te lossen. Volgens dit bedrijf is de markt voor dit soort 
“dispatching en scheduling-software” ongeveer $ 3 miljard waard, vooral in landen waar een tekort is aan 
ervaren technici en experts. ENGIE noemde Fieldbit de start-up van het jaar in 2018. Fieldbit is succesvol 
in de wereld van olie en gas, maar haar eerste pilot was Mekorot, Israël's nationale watersysteem. Fieldbit 
assisteerde technici bij het repareren van defecte pijpleidingen en het uitvoeren van regelmatige 
monitoringtests voor waterkwaliteit. Het bedrijf is ook in gesprek met de printindustrie en medische 
beeldvorming.20  
 

Opportunity: Soortgelijke samenwerkingen zijn volop in ontwikkeling. Grote bedrijven beginnen steeds 
vaker open te staan voor immersietechnologie voor ontwikkeling van projecten. Dit vereist een bijzondere 
vorm van samenwerking, meestal gebaseerd op outsourcing of op projectbasis. Belangrijk is ook de 
vertrouwelijkheid van deze informatie en de gevoeligheid van de sector. 

  

                                              
18 https://www.calcalistech.com/ctech/articles/0,7340,L-3742563,00.html 
19 https://www.haaretz.com/israel-news/business/.premium-how-drones-saved-an-israeli-startup-1.5427555  
20 https://www.jpost.com/Jpost-Tech/Business-and-Innovation/How-augmented-reality-is-transforming-the-oil-industry-591883 

https://www.fieldbit.net/
http://www.mekorot.co.il/Eng/newsite/Pages/default.aspx
https://www.calcalistech.com/ctech/articles/0,7340,L-3742563,00.html
https://www.haaretz.com/israel-news/business/.premium-how-drones-saved-an-israeli-startup-1.5427555
https://www.jpost.com/Jpost-Tech/Business-and-Innovation/How-augmented-reality-is-transforming-the-oil-industry-591883
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4. HARDWARE VAN IMMERSIETECHNOLOGIE 

Israëlische bedrijven zijn actief in de fabricage van elektronische componenten die gebruikt worden in 
immersietechnologie. Bij AR worden om visuele informatie toe te voegen aan de bestaande werkelijkheid 
computergegenereerde graphics en informatie gebruikt. De belangrijkste hardware voor AR-software zijn 
de instrumenten waardoor gebruikers door middel van een virtuele filter informatie toegevoegd krijgen 
aan hun gewone blikveld. De basiscomponenten van AR-systemen zijn draagbare displays en projectie-
gebaseerde displays, volgsystemen en CPU's. In sommige gevallen wordt een bril gebruikt vanwege 
esthetiek, lichtgewicht en sociale aanvaardbaarheid. 
 
VR heeft als doel de werkelijkheid volledig te vervangen door middel van een zintuigelijke ervaring. De 
belangrijkste hardware voor VR-software zijn de goggles of headset: deze bril, koker of cap is ontwikkeld 
om de werkelijkheid volledig af te dekken en via een dubbel beeldscherm (één per oog) een visuele 3D -
werkelijkheid te realiseren. Fabrikanten van deze headsets zijn Facebook (Oculus), Google, Microsoft, Magic 
Leap en HTC Vive en deze bedrijven hebben allemaal een R&D-laboratorium in Israël. Het Israëlische leger 
is een actieve speler in het ontwikkelen van de hardware, maar ook bijvoorbeeld Apple heeft ingenieurs 
in Israël die aan de ontwikkeling van headsets werken. De markt voor headsets, goggles en brillen wordt 
nog niet getrokken door één of enkele grote fabrikanten, hoewel iedereen vermoedt dat Apple, Google of 
Facebook de eerste zal zijn.  
 

Opportunity: Het Israëlische bedrijf RideOn fabriceert de helmen zelf en hebben dan ook behoefte aan 
plastic, schermen, elektronische componenten zoals Integrated Circuits (chips), transducers, batterijen en 
optiek (bijvoorbeeld: metalenzen), 

 
Andere hardware zijn de inputinstrumenten die de zintuigen van de gebruiker volgen, registreren en 
digitaliseren: joysticks, force balls, tracking balls, controller wands, data gloves en trackpads en 
controleknoppen, motion trackers, bodysuits, treadmills and motion platforms (virtual omni). Deze dienen 
om de bewegingen van de gebruiker te volgen en om te zetten naar de virtuele werkelijkheid, zodat het 
gevoel van interactie wordt bewerkstelligd. Bedrijven zoals Verint en Elbit staan vooraan in de 
ontwikkeling van HMD-systemen en in video en computervisie: beide noodzakelijk voor de interactie van 
de gebruiker met de gesimuleerde werkelijkheid. Mobileye Vision Technologies, in samenwerking met de 
Hebrew University in Jerusalem en haar partner Yissum, is het Israëlische succesverhaal bij uitstek: het 
bedrijf werd in maart 2017 gekocht voor de R&D-activiteiten van multinational Intel, waar in oktober 2019 
een speciaal een VR-developer aangesteld. Een ander voorbeeld zijn de activiteiten van Elbit met Tel Aviv 
University in hun spin-off Everysight: een bedrijf dat de AR-ervaring van de straaljagerpiloot door middel 
van projectietechnologie aan reguliere consumenten aanbiedt door gebruik van een speciale headset. 
  

https://www.rideonvision.com/new/
https://www.mobileye.com/
https://everysight.com/about-everysight/
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Opportunity: Veel bedrijven die zich bezighouden met VR en AR zoeken naar dienstverlenende bedrijven 
die met betere chips en meer processing power de visuele ervaring van de soms nog niet erg aantrekkelijke 
beelden kunnen verbeteren. Met name voor een met het menselijk oog/brein vergelijkbare visuele ervaring 
is een veel hogere resolutie van de schermen benodigd, die op hun beurt een processing power vragen 
die met de op batterijen gevoede headsets ver overschrijdt. Daarnaast zijn de gebruikte camera’s, sensoren 
en eye trackers nog volop in ontwikkeling en nieuwe producten zullen op de Israëlische markt altijd 
interesse wekken. 

 
Behalve de headsets en inputinstrumenten zijn er de outputinstrumenten die bepalen hoe de gebruiker 
de AR en VR daadwerkelijk ervaart. Er moet gedacht worden aan verbeterde schermen voor de visuele 
content en positional multi-speakers voor audio, maar een nieuwe trend is technologie voor het creëren 
van een haptische ervaring. Gebruikers zullen dankzij deze technologie sensaties als temperatuurverschil, 
luchtdruk en beweging kunnen ervaren. 
 

Opportunity: Het bedrijf 3Dsystems staat voor verschillende uitdagingen. Het bedrijf is op zoek naar 
goedkopere goggles, betere tastsensoren, trackingssystemen, componenten voor de bouw van hun 
simulatoren en medische apparatuur (scopes). Het bedrijf is op zoek naar tastsensoren en oplossingen voor 
bewegingssimulatie voor het nabootsen van de operatiekamers. 

 
Parallel hieraan werken bedrijven aan hardware die ook gevoel, gehoor, reuk en smaak simuleren. Iedere 
doorbraak hierin betekent vaak een ware hype op de entertainmentmarkt vanwege de belofte ervan: 
consumenten in staat stellen elke denkbare zintuigelijke ervaring te beleven in een gesimuleerde 
omgeving. 
 
Israël fabriceert zelf geen kant-en-klare consoles of spelcomputers en importeert vrijwel alles uit het 
buitenland van de bekende PC- en consolefabrikanten: Playstation, Xbox en sinds kort Nintendo. Deze 
laatste fabrikant heeft pas geleden een winkel geopend in Tel Aviv en gezien het feit dat dit pas de tweede 
winkel wereldwijd is, is de keuze voor Israël veelzeggend.21 
  

                                              
21 https://www.calcalistech.com/ctech/articles/0,7340,L-3765800,00.html 

https://simbionix.com/company/
https://www.calcalistech.com/ctech/articles/0,7340,L-3765800,00.html
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Lijst van meest relevante importeurs van hardware voor immersietechnologie en gaming 

 Ceasar VR https://www.caesarvr.com/   Importeur      

 Tor Gaming https://www.torgaming.co.il/   Importeur      

 All Trade https://www.alltrade.co.il/alltrade/   Importeur      

Virtual Reality Israel https://www.virtualrealty.co.il/ *  Importeur      

 Enjoystick https://www.enjoystick.co.il/ *  Importeur      

 Joystick Plus https://www.joystickplus.co.il/ *  Importeur      

 HYE Group https://www.hye.co.il/en/   Importeur      

 Osher Computers http://osher4u.co.il/ *  Onlinewinkel, importeur      

 Ivory https://www.ivory.co.il/   Winkelketen, importeur      

 Schindler Electronics https://www.schindlerelectronics.com/   Importeur      

 Afcon http://www.afcon.co.il   Importeur, distributeur      

 Media Galaxy https://www.mediagalaxy.co.il/   Importeur      

 CIDEV Electronics http://cidevelectronics.com/   Distributeur      

 Yshalom http://www.yshalom.co.il/catalogj/   Importeur      

 Ziontronics https://www.ziontronics.co.il/   Importeur      

* Websites niet beschikbaar in het Engels. 

5. BEURZEN EN CONFERENTIES 

In november 2018 werd de internationale AWE (Augmented World Expo) voor het eerst ook in Israël 
gehouden. Andere beurzen en conferenties die interessant kunnen zijn voor Vlaamse bedrijven zijn: 
 

- DLD Innovation Festival (jaarlijks) 
- Jerusalem Games Conference (waarschijnlijk ook in 2020) 
- Edtech (jaarlijks) 
- Machine Vision & Machine Learning 
- Israeli Esports Forum 
- Travel Tech 
- Retail Disrupt 
- Conference on Digitalization and Automation in the gas and oil industries (éénmalig in 2019, maar 

soortgelijke conferenties door de Israëlische Innovation Authority zullen terugkeren in 2020) 
 
Nieuws en evenementen rondom inspectie en beveiliging kan gevonden worden op de website van iHSL.  

https://www.caesarvr.com/
https://www.torgaming.co.il/
https://www.alltrade.co.il/alltrade/
https://www.virtualrealty.co.il/
https://www.enjoystick.co.il/
https://www.joystickplus.co.il/
https://www.hye.co.il/en/
http://osher4u.co.il/
https://www.ivory.co.il/
https://www.schindlerelectronics.com/
http://www.afcon.co.il/
https://www.mediagalaxy.co.il/
http://cidevelectronics.com/
http://www.yshalom.co.il/catalogj/
https://www.ziontronics.co.il/
https://tlv.augmentedworldexpo.com/
https://www.dldtelaviv.com/2019/index.php
http://jgc2019.com/
https://edtech.org.il/fourth-annual-israel-education-summit-in-tel-aviv-makes-global-impact/
https://www.new-techevents.com/machine-vision/
https://forum.iesa.org.il/
https://travel-tech-disrupt.events.co.il/home
https://www.retaildisrupt.com/
https://innovationisrael.org.il/en/news/israel-innovation-authority-holds-second-conference-digitization-and-automation-gas-and-oil
https://i-hls.com/about-i-hls
https://i-hls.com/about-i-hls
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6. CONCLUSIE 

Israël is een technologisch land met een bij uitstek Westerse (Amerikaanse) consumptiecultuur. De vraag 
is niet óf er in Israël handelsopportuniteiten liggen op het gebied van immersietechnologie, maar waar. De 
toepassingsgebieden van software liggen in veel verschillende sectoren en ook qua hardware ontbreekt 
het niet aan bedrijven die zoeken naar de nieuwste of beste producten. 
 
Hieronder een overzicht van besproken sterktes en zwaktes van de Israëlische markt: 
 

Sterktes Zwaktes 

• Internationale erkenning als 
“technologieland” 

• Zeer winstgevende sector voor de 
bedrijven die doorbreken 

• Export gebeurt voornamelijk 
online, dus snel, voordelig en 
toegankelijk 

• Interdisciplinaire 
toepassingsgebieden voor software 

• Uitstekende toegang tot 
risicokapitaal 

• Samenwerking tussen overheid, 
universiteiten, incubatoren en 
bedrijven 

• Geen financiële steun van de 
overheid 

• Nog geen aanwezigheid van een 
fonds gericht op 
immersietechnologie of gaming 

• Te nauwe focus op mobiele apps en 
social games 

• Te weinig game designers, content 
producenten 

• Internet en snelheid is in veel 
gebieden niet goed / 5G internet 
nog niet aan de horizon 

• Weinige grote handelsmerken (en 
de monopolypositie van een paar 
multinationals)  

 
Immersietechnologie is nog in ontwikkeling en ondanks het feit dat veel bedrijven wachten tot één van 
de multinationals de marktdoorbraak maakt, is het aan te nemen dat Israël zeker in de eerste legionen 
staat in de ontwikkelingen. De convergentie van technologieën zoals sensoring, robotica, edge computing 
en machine vision, evenals Israël’s ecosysteem van nauwverwante samenwerking tussen overheid, 
academische instellingen, kapitaalfondsen en bedrijven (start-up of anders) maken het aannemelijk dat 
immersietechnologie zal blijven opbloeien in Israël.  
 
Zolang er echter geen “winnaar” komt uit de huidige strijd om de markt, is er nog veel ruimte voor 
concurrentie en kunnen Vlaamse bedrijven die (een gedeelte van) de technologie op een slimme of 
goedkope manier integreren in de praktijk, veel potentieel hebben.  
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