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De Websummit is de niet te missen afspraak voor de digitale industrie en alle 
spelers die betrokken zijn bij de ontwikkeling van de interactieve economie. The 
Guardian omschreef deze enorme digitale beurs als ‘Glastonbury for geeks’. Dit jaar 
zakten meer dan 70.000 bezoekers uit 163 landen af naar Lissabon om daar een 
hele rist conferenties bij te wonen en de recentste parels uit de duizenden 
aanwezige start-ups te ontdekken. 
  
Yann Balbaert, head of digital Havas Village, is fan: “Elk jaar biedt het programma 
een ideale mengeling van inspirerende lezingen over de nieuwste trends en 
enthousiaste presentaties van start-ups”, steekt hij van wal. 
  
Je bent net terug uit Lissabon. Waarom zouden communicatiespecialisten deze 
beurs op hun to do list moeten zetten? 

Vanwege de energie. Je komt geïnspireerd en helemaal geboost terug, ondanks de 
marathon van vier intensieve dagen van immersie. Het is geen gewone 
marketingconferentie of martech-show, het is ook een kans om meer dan 2.000 
start-ups te ontmoeten. Dat genereert een gigantische energie. Voor hen staat 
immers hun toekomst op het spel en ze proberen dus de bezoekers te verleiden op 
hun stands, met showcases of tijdens pitches. Deze vitale energie is overal voelbaar. 
Er zijn geen lange toespraken. Je ontmoet iemand, komt meteen ter zake en als de 
business of het business idea met jouw noden matcht, zoek je elkaars gegevens in 
de mobiele app en neem je later opnieuw contact op. 
  
Welke trends heb je kunnen vaststellen? 
Het is onmogelijk om alle lezingen bij te wonen, omdat er meer dan vijftien podia zijn 
over uiteenlopende onderwerpen als digitale marketing, content, bitcoins, growth 
hacking of robotica. Edward Snowden zette echter duidelijk de toon bij de 
openingsceremonie, live vanuit Rusland. De rode draad in deze editie was ethiek 
inzake data. De GDPR is slechts een eerste basis op het vlak van 
consumentenbescherming, het is geen doel op zich en het is zeker niet genoeg. 
  
Veel conferenties herinnerden vervolgens aan de noodzaak om het bewustzijn te 
vergroten en consumenten te informeren over de risico’s waarmee de exploitatie van 
hun gegevens door derden gepaard gaat, door de Gafa maar ook de overheid. 
Bedrijven moeten trouwens een echte ethische commissie hebben om te voorkomen 
dat er misbruiken ontstaan op het vlak van gegevens. Dat is een gevoelig punt 
waarmee we rekening proberen te houden binnen onze data-driven benaderingen in 
het bureau. 
  



De tweede waargenomen trend is dat we een customer centric aanpak moeten 
inruilen voor ‘people centricity’. Onze doelgroepen zijn niet langer 
consumentensegmenten die overtuigd moeten worden met de meest relevante 
boodschap op het juiste moment. Er moet rekening gehouden worden met het feit 
dat er individuen achter de gegevens zitten. Mensen die emoties, ambities en 
behoeften hebben, die verder gaan dan de producten en diensten van een bedrijf. 
Ze verwachten dat merken een rol spelen in gemeenschappen, de maatschappij en 
de planeet. Het is bijvoorbeeld niet langer voldoende om klimaatneutraal te zijn, je 
moet een positieve impact kunnen bewijzen. Voor wat een individu niet alleen kan, 
verwacht het een oplossing, een 'purpose' van bedrijven. Dit impliceert concrete, 
consistente en authentieke acties op de lange termijn. 
  
Wat heeft de grootste indruk op je gemaakt? Als strateeg en als individu? 

De behoefte aan transparantie inzake kunstmatige intelligentie. AI is een gehackte 
term. We moeten de realiteit van de promotionele buzz scheiden. Vijf jaar geleden 
kon slechts één op de 50 bedrijven opscheppen over een project in AI. 
Tegenwoordig speelt AI een centrale rol in de activiteiten van een op twaalf 
software-ontwikkelingsbedrijven. Als je een technologische start-up opzet en niet 
analyseert hoe een van de sub-domeinen van AI - machine en deep learning, natural 
language processing,… ben je wellicht bezig een concurrentievoordeel te verspelen. 
  
De vraag is daarom zeer relevant voor een communicatiebureau of een 
mediabureau: kunnen we nog verder zonder deze vaardigheden te integreren als we 
het hebben over cruciale onderwerpen als gegevensverwerking, predictieve analyse, 
segmentering in real time, vergelijkende doelgroepdefinitie, voice marketing, beeld- 
en tekstautomatisering, of zelfs een eenvoudige chatbot in drie talen? Kunnen we 
alleen vertrouwen op externe partners? Welke profielen moeten we inhuren? Hoe 
verleid je hen als start-ups en gespecialiseerde bedrijven de rode loper uitrollen? De 
toekomst van de bureaus zal afhangen van de keuzes die ze nu maken, van hun 
benadering van data en AI. 
  
Op een meer persoonlijk niveau is de WebSummit ook de unieke gelegenheid om 
enkele "geeky" en futuristische experimenten te beleven, zoals de live demo van de 
Boston Dynamics Spot Robot ... Het had ook een enge kant voor iemand van de 
‘Terminator’ generatie. De fictie van een wereld bewoond door robots komt 
langzaam dichterbij. 
  
Welke start-ups hebben dit jaar je aandacht getrokken? 

Ik zou graag de aandacht vestigen op vijf Belgische start-ups die technologisch zeer 
geavanceerd zijn. 
  
Tappable: Een SaaS-tool voor het maken van websites die eruitziet als Instagram 

stories. De oplossing is gebaseerd op de AMP stories van Google. Groot voordeel 
voor een adverteerder: je kunt je bevrijden van de beperkingen en budgetten van 
Instagram, Facebook, Snapchat en co, terwijl je rijke en meeslepende mobiele 
ervaringen creëert. Met een boost van SEO en de garantie om in de zoekresultaten 
van Google Image te verschijnen. 
  
Wellnest: Een all-in platform voor het beheer van HR en bedrijfswelzijn. Ze bieden 
een structureel antwoord op de behoefte van managers om te coachen, maar ook 

http://www.tappable.co/
http://wellnest.be/


om continu het niveau van betrokkenheid en tevredenheid van werknemers te 
bewaken, terwijl ze beantwoorden aan de behoefte van millennials om ergens bij te 
horen, erkenning te krijgen en te delen. Dat geldt trouwens ook voor oudere 
werknemers . 
  
Uman AI: Ze hebben een browserextensie ontwikkeld die AI gebruikt om het delen 
van kennis efficiënter te maken. In een bedrijf voeren experts met dezelfde functie 
regelmatig dezelfde zoekopdrachten uit op internet en slaan de informatie 
vervolgens op een server of bijvoorbeeld in Slack op. Uiteindelijk zal niemand deze 
info lezen. Deze oplossing maakt het mogelijk om de betrouwbaarheid en de 
relevantie van door collega’s erkende informatiebronnen te evalueren. 
Indrukwekkend! 
  
Spacefeeling: Het basisinzicht is dat mensen niet altijd de vereiste kennis of goede 
smaak hebben als het gaat om interieurontwerp. Deze start-up stelt gratis tientallen 
complete interieurs en stijlen in 3D ter beschikking op zijn platform. Elk object in de 
virtuele kamers kan worden gekocht via een partnersite en een "shoppable post". 
Ontwerpers worden betaald door de commissies gegenereerd door de aankopen via 
deze links. 
  
Verbolia: Ze bieden een technologie op basis van natuurlijke taalverwerking en 
natuurlijke taalgeneratie die automatisch de SEO van een website optimaliseert. Ze 
gebruiken bestaande of gearchiveerde inhoud om tientallen of zelfs honderden 
landingspagina's te maken die overeenkomen met het onderzoek met long tail 
keywords research, waardoor de rangschikking in zoekmachines wordt verbeterd. 
 

https://uman.ai/
https://spacefeeling.com/
https://www.verbolia.com/
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