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VR is hot and here to stay
Als je het nieuws een beetje in de gaten hebt

Kort daarna zijn ook andere grote bedrijven

gehouden afgelopen tijd, dan heb je vast

zoals Microsoft (Hololens), Google (Daydream),

gemerkt dat er in de technologiesector steeds

HTC (Vive) en Sony (Playstation VR) in deze

meer te doen is rondom Virtual Reality. Er zijn

markt gesprongen. Ook de daadwerkelijke

duidelijk aanwijzingen dat deze technologie

toepassingen worden steeds bereikbaarder

een omslagpunt heeft bereikt, zoals dat eerder

voor de alledaagse gebruiker. In deze

is gebeurd met andere platformen zoals

whitepaper gaan we in op wat VR precies is,

het Web en de Smartphone. Er wordt hevig

welke varianten er momenteel zijn en hoe deze

geïnvesteerd in deze vernieuwingen en een

techniek in vrijwel alle markten mogelijkheden

platformstrijd voor de nieuwe standaard is

biedt.

momenteel gaande.
We hopen dat deze whitepaper informeert en
Het begon toen in 2014 Facebook het bedrijf

inspireert tot de vraag ‘Wat kan VR voor mijn

Oculus kocht voor 2 miljard dollar met de

organisatie betekenen?’ Uiteraard denken

ambitie om VR toegankelijk te maken voor

we graag mee over deze vraag. Kom daarom

iedereen (Dredge 2014). Of zoals Zuckerberg

vooral een keer vrijblijvend langs voor een

het zelf verwoordde:

VR-demonstratie, want zeker bij Virtual Reality
geldt: eerst zien dan geloven.

“Strategically, we want to start building the next
major computing platform that will come after

Jochem van Engers

mobile. … Immersive virtual and augmented

VR-expert bij Sping

reality will become a part of people’s everyday
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[lives].”
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1. Waarom VR?
VR biedt kansen omdat het je in staat stelt

VR staat voor Virtual Reality, in het

om jezelf te verplaatsen naar een andere

Nederlands vertaald: virtuele werkelijkheid of

omgeving zonder dat je er daadwerkelijk

schijnwerkelijkheid. In VR wordt de echte wereld

heen hoeft of, sterker nog, zonder dat deze

vervangen door een virtuele 3D-omgeving

omgeving hoeft te bestaan.

waardoor de gebruiker het gevoel heeft in een
andere wereld te stappen.

Bijvoorbeeld: vroeger was het gebruikelijk
om een plattegrond van een huis te
kopen. Daarna was het mogelijk om met
computeranimaties en 3D CAD modellen
een duidelijk beeld te krijgen van een nog te
bouwen huis. Maar met VR gaan we nog een
stapje verder: je zet een VR-bril op en je kan
daadwerkelijk de ervaring simuleren alsof je in
je nieuwe huis staat. Zo kun je direct zien of er
voldoende ruimte is voor je piano en hoe groot
je eettafel moet zijn.
De “immersieve” ervaring die VR biedt
voelt dus veel “echter” dan het kijken naar
een normaal computerscherm doordat je de
visuele en auditieve stimuli compleet vervangt.
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2. Hoe werkt VR?
Bij VR draagt de gebruiker een bril waarin de

— Het maken van een virtuele wereld

virtuele wereld geprojecteerd wordt. Dit is niet

Er zijn momenteel grofweg twee verschillende

te verwarren met Augmented Reality (AR) of

methodes om een virtuele wereld te maken:

‘geprojecteerde werkelijkheid’, waarbij virtuele

met 360º video’s en met 3D modelling.

elementen als laag over de werkelijkheid

Hieronder worden beide methodes beknopt

geprojecteerd worden. Tot slot is er ook nog

toegelicht:

Mixed Reality waarbij virtuele elementen
niet alleen geprojecteerd worden in de echte

VR op basis van 360º video’s

omgeving, maar er ook nog interactie plaats

360º video’s (Fig. 2) kunnen worden toegepast

kan vinden tussen beide. In deze whitepaper

om een bestaande omgeving te vertalen naar

worden met name de mogelijkheden van VR

een VR-omgeving. Speciale 360º camera’s (Fig.

toegelicht.

1) worden gebruikt om opnames te maken van
deze omgeving. Het standpunt van de camera

Een VR bril heeft head-tracking sensoren
die de positie en de kijkhoek van de gebruiker

bepaalt daarbij tevens het standpunt van de
gebruiker in de VR-omgeving.

registreren. Deze informatie wordt vertaald en
gesimuleerd naar een positie en kijkhoek in de

360º video’s zijn zeer geschikt voor het

virtuele wereld. Hierdoor heeft de gebruiker

bieden van een immersieve ervaring omdat ze

echt het gevoel zich te bevinden in de VR

realistisch beeldmateriaal creëren. Je kunt

omgeving.

hiermee in korte tijd een fantastische virtuele
omgeving realiseren. Ze zijn standaard echter
niet interactief. Daarnaast kan de gebruiker

— Bekende voorbeelden

alleen rondkijken, en niet vrij bewegen

Allereerst is VR natuurlijk zeer geschikt voor

aangezien het standpunt wordt bepaald door

de video games. Game producenten kunnen

de camera.

gamers een zeer immersieve ervaring bieden
door ze echt in de fictieve wereld te plaatsen,

Neem eens een kijkje naar het materiaal

in plaats van naar een ‘normaal’ scherm te

op www.jauntvr.com of op het Virtual

kijken.

Reality-videokanaal van Youtube voor een
goede indruk van 360º videos. Je kunt hier

Een meer praktisch voorbeeld is Google
Street View. Street View wordt veel gebruikt

bijvoorbeeld een Google Cardboard voor
gebruiken.

in de webbrowser maar dezelfde beelden zijn
ook beschikbaar in VR. Hierdoor kan je in VR de
hele aardbol verkennen.
Andere interessant voorbeelden kan je
vinden via de volgende linkjes:
Shopping
VR voor gedementeerden
VR in het onderwijs
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Wist je dat je al een 360º camera kunt kopen
vanaf €100? Je hebt dan uiteraard geen high
end model zoals de Jaunt ONE ($95,000.00),
maar de drempel hoeft dus helemaal niet hoog te
zijn. Bij duurdere modellen krijg je uiteraard wel
betere beeldkwaliteit. Wij kunnen adviseren bij
het uitkiezen van een geschikte camera,
afhankelijk van het doel dat je wilt bereiken.

Fig. 1 | Jaunt ONE

Fig. 2 | Screenshot van een 360º video
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VR op basis van 3D-modellen

— Computer connected Platforms with controllers

3D modelleer software biedt de mogelijkheid
om fictieve omgevingen te creëren, zoals
dat bij het ontwikkelen van video games
gebeurt. Afhankelijk van het budget kan een
3D omgeving eenvoudig tot zeer realistisch
worden gemodelleerd. Het grote voordeel van
deze techniek is dat de omgeving interactief
is, en gemanipuleerd kan worden door de
gebruiker. De gebruiker kan in dit geval ook vrij
rondlopen door de omgeving.

Fig. 3 | Playstation VR

Voor een goede indruk van VR op
basis van 3D-modellen kun je bijvoorbeeld
eens een Playstation VR game spelen, of
een smartphone ondersteunde VR game in
combinatie met de Google Cardboard.
— VR Headsets
Om Virtual Reality te ervaren heb je allereerst
een headset nodig. Momenteel zijn er diverse

Fig. 4 | HTC Vive

VR headsets beschikbaar variërend in techniek,
bediening en prijs. Het eerste onderscheid kun
je maken tussen brillen waarbij je je telefoon
nodig hebt en standalone brillen waar de
technologie al in is verwerkt. Daarnaast is er
veel verschil in de controllers die gebruikt
worden. De Google Daydream (Fig. 7) gebruikt
bijvoorbeeld een enkele remote, terwijl de HTC

Fig. 5 | Oculus Rift

Vive (Fig. 4) twee controllers gebruikt.
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— Stand alone VR (no smartphone or wires needed)

Fig. 6 | Google Daydream standalone

Fig. 7 | Google Daydream
— Smartphone powered VR (with controller)

Fig. 9 | Oculus Go

Fig. 8 | Samsung Gear VR
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3. Mogelijkheden

kan sneller, veiliger en consistenter middels VR.
De verschillende instructies kunnen virtueel
doorlopen worden. En machines kunnen

— Welke techniek is geschikt voor mij?

zonder ze uit elkaar te halen van binnen
bekeken worden. Dit biedt de mogelijkheid om

Het kiezen van een geschikte techniek is sterk

een nieuwe medewerker in te werken zonder

afhankelijk is van de wensen van de klant,

de bestaande productie te onderbreken.

maar als vuistregel geldt: voor de meest

Daarnaast kan de training kosteloos herhaald

realistische ervaring kies je voor 360º video’s,

worden.

voor de de meest interactieve ervaring kies je
voor een 3D omgeving.

Therapie
Een andere vorm van training is de

Echter, het ene hoeft het andere niet uit

behandeling van fobieën. Ben je bang voor

te sluiten. Een combinatie is ook mogelijk,

spinnen? Met behulp van VR kun je aan je

zoals de VR Training die Sping heeft gemaakt

angsten werken. Probeer bijvoorbeeld eens

voor een grote productie fabrikant. Hierbij is

een virtuele spin op je hand te laten zitten.

360º video gecombineerd met interactieve

Hoe reageer je nu? Of wat dacht je van

elementen. Er zijn op diverse locaties in de

vliegangst, hoogtevrees of claustrofobie?

fabriek 360º video opnames gemaakt om

In dit geval kan een VR-oplossing bijdragen

de hele omgeving in kaart te brengen. De

aan een effectievere behandeling. Verder is

interactieve elementen zorgen er vervolgens

het een goed voorbeeld van weloverwogen

voor dat de gebruiker met de omgeving kan

en doordacht omgaan met nieuwe techniek,

interacteren en vragen kan beantwoorden over

wat dus daadwerkelijk tot een betere

bepaalde aspecten. Door deze virtuele training

gebruikservaring kan leiden.

is er een beter, consistent trainingsresultaat,
een snelle terugverdientijd en een enorme

Scenario Simulaties:

besparing op alle reis- en verblijfskosten die

VR is ook erg geschikt voor het oefenen van

voorheen werden gemaakt om medewerkers

een scenario dat weinig voorkomt of moeilijk

bij elkaar te krijgen.

te simuleren valt. Hierbij kun je bijvoorbeeld
denken aan brand op een vestiging, een boze

— Wat zijn de mogelijkheden/ applicaties voor

klant bij de receptie of een complicatie op een

jouw bedrijf?

operatietafel. Achteraf kun je de VR ervaring

Binnen veel bedrijven en organisaties is VR

terugkijken, advies geven en gebruikers

straks niet meer weg te denken.

feedback geven op hun prestaties.

We zien hierbij de volgende toepassingen die
veel voor zullen gaan komen:

Sales & Marketing
VR kan ook worden ingezet als sales tool. Een

Trainingen

goed voorbeeld hiervan is makelaarsplatform

Soldaten en piloten worden al jaren met VR

Funda waar het al langere tijd mogelijk

getraind maar inmiddels zijn er ook steeds

is om 360º foto’s te plaatsen van je huis.

meer bedrijven die VR gebruiken bij het

Tegenwoordig is het ook mogelijk om mooie

inwerken of trainen van hun personeel.

locaties in VR te ervaren om op die manier
een reis, kavel of luxe jacht te verkopen. Hoe

Hieronder twee voorbeelden:

gaaf is het om alvast te kunnen genieten van je
aanstaande uitzicht.

Productielijn trainingen
Het trainen van een (nieuwe) werkwijze, bijv. in
een fabriek rondom een nieuwe productielijn
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Ook voor de verkoop van tickets voor
een concert in een theater of voor een
voetbalwedstrijd in een stadion zien we
mogelijkheden. Je kunt met VR laten zien welke
fantastische plekken er beschikbaar zijn, zodat
bezoekers gestimuleerd worden om extra te
betalen voor een betere plek.
Los van echte functionaliteit in je salesproces is het ‘wow’ effect van VR natuurlijk
ideaal in te zetten binnen de marketing. Een
mooi voorbeeld van een VR campagne is
van Audi Noorwegen. Audi heeft een mooie
applicatie gebouwd waarmee je rond kunt
rijden in een VR-omgeving.
Communicatie
Met VR techniek is het mogelijk om nog dichter
bij een fysieke ervaring te komen doordat
je samen kan werken in een 3D omgeving.
Facebook spaces is een belangrijk voorbeeld
van een van de eerste grootschalige VR communicatie platforms. In Facebook Spaces
wordt gebruik gemaakt van Avatars en deze
zullen geleidelijk beter worden in het tonen
van gezichtsuitdrukkingen. Men is momenteel
volop bezig om de mogelijkheden van 3D
samenwerking te ontdekken, en omdat dit
veld nog zo nieuw is, verwachten we veel
ontwikkelingen hierop de komende tijd.
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4. Overwegingen bij VR
— Misselijkheid en duizeligheid
Sommige mensen geven aan dat ze misselijk
en duizelig worden van VR. Duizeligheid
ontstaat als de VR-omgeving de werkelijkheid
onvoldoende evenaart. Onvoldoende frames
per seconde zorgt ervoor dat je zintuigen
moeite hebben om de omgeving op een juiste
manier te ervaren. Je kunt dit vergelijken met
zeeziekte. Uiteraard gebruikt Sping camera’s
die in staat zijn om voldoende frames op te
nemen zodat dit wordt voorkomen
— Comfort
Een VR bril is nog niet geschikt om de hele
dag gedragen te worden en ook niet alle
devices hebben zo’n lange accuduur. Houdt
daar rekening mee bij de ontwikkeling van je
toepassing.
— VR for Business vraagt meer dan alleen een
bril en beleving
VR is een totaaloplossing. VR beperkt zich niet
tot het device en beleving. Om toegevoegde
waarde te bieden zijn de VR-ervaring en
devices de customer facing/frontend (letterlijk)
onderdeel van een groter geheel, en is er ook
nog integratie nodig met Gebruikersbeheer,
CRM, E-Learning en Content Management- of
andere IT-systemen.
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Tot slot
VR biedt de mogelijkheid om een gebruiker

— Ervaren partner voor VR-oplossingen

volledig onder te dompelen in een virtuele

Wij hebben al diverse projecten gedaan met

ervaring.

VR en werken nu aan een Virtual Factory Tour

Dit biedt kansen voor organisaties om

voor Perfetti van Melle. Als producent van o.a.

efficiënter te werken, geld te besparen en

Mentos, Chupa Chups en Fruittella heeft “PvM”

nieuwe ervaringen te bieden. De kinderziektes

wereldwijd diverse fabrieken voor de productie

zijn verdwenen en de technologie is

van al deze lekkernijen.

laagdrempelig genoeg geworden om
betrouwbare toepassingen op te ontwikkelen.

Ten behoeve van site surveys en audits
reizen medewerkers van PvM de hele wereld

VR is daarmee een volwassen medium

over voor het volgen van de benodigde

geworden waarbij het niet alleen gaat

trainingen en het toepassen van de theorie

om het marketing effect, maar waarmee

in een fabriek. Met onze Virtual Factory Tour

daadwerkelijk goede business cases zijn

kunnen deze medewerkers straks de theorie

te maken met een snelle ROI. Het kan

en praktijk oefenen vanaf iedere plek ter

hierbij gaan om commerciële toepassingen,

wereld. Dit is mogelijk gemaakt door een

kostenbesparingen of risico beperkende

VR-videoshoot, de ontwikkeling van een Unity

maatregelen.

VR-omgeving in een App voor eindgebruikers
en integratie met diverse IT-systemen
voor gebruiksbeheer, management- en
trainingsinformatie en distributie van de VRcontent.
Naast een Virtual Factory Tour kan VR
nog op diverse andere manieren worden
ingezet. Denk aan: Conference calls, Online
shopping, Trainingen, Virtuele tours en binnen
Designprocessen.

— Ben jij ook klaar voor VR for Business?
We hopen dat dit whitepaper je inspireert om
de wereld van VR verder te verkennen. De
toekomst is maakbaar en de techniek van VR
is er klaar voor. Kom gerust eens langs om een
(virtuele?) kop koffie te komen drinken en de
mogelijkheden te bespreken.
Jochem van Engers & Jorn Dijkstra
Sping B.V.
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