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Maatschappelijke Veiligheid 

o Het bieden van duurzame veiligheid hangt nauw samen met het tijdig 
verkrijgen van informatie vanuit verschillende informatie bronnen 

•   het creëren van “situational awareness” 

o Sensoren spelen daarbij een zeer belangrijke rol 

 

STARS richt zich op sensor technologie 

Bron: Maatschappelijk Innovatie Agenda Veiligheid  
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Maatschappelijk probleem 

 Telkens opnieuw investeren voor elke nieuwe 
situatie 

 Duurt te lang,  

 Geen continuïteit in veiligheidswaarborging 

 Veel te kostbaar 

Het gebruik van statische oplossingen in 
een dynamische omgeving leidt tot vaak 
en opnieuw ontwikkelen en uitrollen van 
nieuwe infrastructuur en apparatuur 

Doorbreken van deze situatie vraagt om dynamische oplossingen: 
 
Reconfigureerbare Veiligheidstechnologie 

Kenmerken 

 Diversiteit aan dreigingen 

 Veranderende omstandigheden 

 Creativiteit van opponent  

 

 

Maatschappelijke Veiligheid 

Geen statische scène,  
maar zeer dynamisch omgeving 
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Omgeving die wijzigt 

Inspelen op omstandigheden 

 

Missie of taak 

Afhankelijk gebruiker 

 

 

Functionele aanpassingen 

 

Vooraf verwachte scenario’s 

 Instantaan optimaliseren voor 
voorziene situaties en taken 

 

 

 
 

 

Nieuwe, onverwachte scenario’s 

 Op korte termijn inspelen op 
situaties die tijdens de 
ontwikkeling niet te voorzien 
waren 

 

 

Maatschappelijke Veiligheid 

Kenmerken 

 Diversiteit aan dreigingen 

 Veranderende omstandigheden 

 Creativiteit van opponent  
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Sensor Network 

Reconfigureerbare sensor systemen 
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Heterogeneous Sensor Suite 
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phased array antenna radar 

Gelaagdheid 
 Netwerk van 

Sensoren  

 Sensoren 

 Sub-systemen  

 Componenten 

situational 

awareness  

decision 

support  

information  

processing  

sensors 

data 

fusion  

STARS is gericht op reconfigureerbare 

technologie in een aantal verschillende 

aspecten van sensor systemen 
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End-User Integration 

Systeemconcepten & architectuur 

Analoge front-ends 

Digitale signaalverwerking 

Algoritmen, software en methodologie 

Applicatie Advies Raad 

flexibel inzetbare sensoren 

Kenmerken 

 Diversiteit aan dreigingen 

 Veranderende omstandigheden 

 Creativiteit van opponent  
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Kennisdoorbraak 

Doorbraken 
 Systeemconcepten en architectuur 

 Analoge front-ends en digitale 

signaalverwerking 

 Algoritmen, software en 

methodologie 

Onderzoeksstrategie 
Reconfiguratie op ieder niveau 

Architectuur, Hardware, Software  

excellentie 
consortium 

disciplines 

doorbraken 

Gelaagdheid 
 Sensornetwerk 

 Sensor 

 Subsysteem, component 
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Management 

Hoofdlijnen 
Afstemming met de vraag 

Sturing op kwaliteit van resultaten 

Rolling Research Forecast 
 Totaalplan per onderzoeksactiviteit 

 Per jaar:rapportage, vooruitblik en 

definitie komend jaar 

 Vrijgave per jaar 

End-user Integration 
 Grote activiteit 

 Applicatie Adviesraad en Interdepartementale 

Coördinatiegroep 

 Input “aan de voorkant” en bij de resultaten 

Open project deel (25%) 

 

Anticiperen op 

 onverwachte vragen  

 nieuwe toepassing  

 nieuwe partners 
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Impact op kennisnetwerk 

Agendavorming 

Verbeterde toegang tot 

internationale initiatieven 

Versterkte relatie met 

(kennis-)gebruikers 

Training  

en  

Opleiding 

Standaardisatie 

Concentratie op 

kerncompetenties 



       op T0 

 

Reconfigurable 
multi-Sensor Station 

compact payload 

small portable systems 

network of sensors  

op T+54 

demonstrators 

(simulation based)  

End-User Integration 

Systeem concepten & architectuur 

Applicatie Advies Raad 

Analoge front-ends 

Digital signaal verwerking 

Algoritmen, software en methodologie 

Open project deel (25%) 

 

Anticiperen op 

 onverwachte vragen  

 nieuwe toepassing  

 nieuwe partners 


