




Connecting the bits

Using the most modern technologies, 
Rombit allows enterprises to view and 
enter data in a completely innovative and 
intuitive way. We work with the existing 
infrastructure on a hardware, software
and data storage level, and design an API 
or web service to facilitate communication 
with the cloud.

Our mobility solutions ensure quick and 



Internet of Things
Connected devices with sensors will fuel the 
smart city, creating new and richer ways to 
harness data by linking all kinds of technology to 
the Internet.

Cloud access defines future of 
city usage
Analysts estimate that 50 percent of city IT-applications will be 
accessed via mobile devices over the next couple of years: 
everything will be cloud-connected.

Cities are taking initiatives
Worker efficiency and an increased user focus, in combination with a continuous innovation mindset and 
flexible, adaptive structures make the basis for a smart city policy.



Rombit, 

rapidly innovating

through evolution, 

not disruption



ROMBIT, bekroond groeibedrijf
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ROMBIT investeert in eigen product via eigen fondsen

BEN SERRURE

‘M
et pensioen zijn is
niet meer wat het
ooit geweest is’,
graptMichelAkker-
mans, terwijl hij uit
het raamkijkt naar

de Antwerpse kathedraal. Het gaat mis-
schienwelharderdanooitvoordeonderne-
mer die zichnade verkoop vanhet fintech-
bedrijf Clear2Payomschoolde tot financier.
Nog geen vijf minuten eerder zette Akker-
mans zijn handtekening onder een gloed-
nieuwe investering. Enniet vandeminste.
10miljoeneurosteektAkkermansopzijn

eentje indestart-upRombit,hetbedrijf van
de28-jarigeAntwerpenaar JorikRombouts.
Hetdoel vanRombit is ineennotendopom
met technologie industriële bedrijven en
steden ‘slimmer’ en efficiënter te maken.
Processen in kaart brengen, bekijken hoe
het beter kan, en daar de juiste technologi-
sche oplossing voor bouwen, dat is waar
Rombit zich de voorbije drie jaar in be-
kwaamde. De start-upwerkt onder andere
voor de baggeraarDEME, de rederij Exmar,
de transportgroep Gosselin, de automati-
seerder Agidens en de stad Antwerpen en
bouwdeop eigenhoutje ook al platformen
voor bijvoorbeeld vastgoedmakelaars en
werfleiders (lees inzetjes).
Al die oplossingenhebben een gemeen-

schappelijke factor. Ze steunenopdezelfde
‘fundering’,waarRombitdanvoorelkeklant
snel een ander ‘huis’ op kan bouwen naar-
gelang dewens. Enmet dat technologisch
platform,datdenaam‘Romcore’meekreeg,
wil het bedrijf nu de grenzen openbreken.
Ambitieuze groeiplannen, waar de tot nu
toe volledig autonoomgefinancierde start-
upwelwat hulp bij kon gebruiken.

Die vondhet dus bij Akkermans. ‘Eigen-
lijkwarenweindeeersteplaatsopzoeknaar
iemanddie raad kon geven over hoewe de
volgende stap in onze groei moesten aan-
pakken’, legtRomboutsuit. ‘Viaviakwamen
wezobijMicheluitomeens tepraten.Maar
wehaddenallebei redelijk sneldoordatwe
samen verdermoesten. Het is op alle vlak-
keneen idealematch.Hetgeld isnatuurlijk
welkom,maarwe zijnmisschien nogblijer
met de ervaring dieMichelmeebrengt.’
Die isnatuurlijknietmin.Akkermansbe-

wees met achtereenvolgens FICS en
Clear2Pay dat hij een technologisch plat-
form globaal kan schalen. ‘Met Clear2Pay
hadden we een betaaloplossing die voor
eenderwelk bedrag, bij eenderwelke bank
ofmeteenderwelkemunteenheidkonwor-
den ingezet. Romcore volgt eigenlijk een
heelgelijkaardigprincipe.Het isonmiddel-
lijk inzetbaar in een veelvoud aan sectoren.
Met de ervaring die ik bij vorige projecten
hebopgedaan,kan ikhelpenomdetechno-
logie van Jorik in een product om te zetten
en te internationaliseren.’

Grote ronde
Akkermansmagdangoedverdiendhebben
aan de verkoop van FICS en Clear2Pay,
10miljoen euroop tafel leggen is geen een-
voudige beslissing. ‘Dat ik dit alleen doe,
mag illustreren hoe grootmijn geloof is in
Jorik en zijn team’, zegt Akkermans. ‘Maar
het gaf ons ookde vrijheid om snel te scha-
kelen. Als jemet verschillendemensen om
detafel zit,moet iedereenakkoordgaan.Nu

moest ikenkelnaarmezelf kijken indespie-
gel.’
Ookdegroottevanhetbedragispragma-

tisch, aldus Akkermans. ‘Je ziet vaak dat
start-ups noodgedwongen kleine rondes
doen, en daardoor eigenlijk bijna perma-
nent met financiering bezig zijn in plaats
vanmet de kern: hun product. De grootte-
orde van deze ronde geeft Rombit de luxe
omzich opde essentie te concentreren.’
Romboutsweet goedwat die essentie is.

Het geld zal enerzijds worden aangewend
om de technologie beter te maken, en an-
derzijdsomcommercieelde internationale
poorten open te beuken. ‘Vandaagwerken
weenkelmetdegrote industriëlebedrijven
in de Antwerpse Haven’, zegt Rombouts.
‘Maarzij zijndanweerglobaalaanwezig.We
denkendus snel te kunnenuitbreidennaar
anderehavenstedenalsHamburg,Houston,
Rotterdam of Singapore. Onze focus ligt
voorlopig echt op de havens. Door de aan-
wezigheid van industrie, natuurlijk. Maar

ook omdat er in havenstedenhet soort cre-
atieve en innovatieve DNA te vinden is dat
we zoekenbij onze klanten.’
Deklassieke industrie staat in iedergeval

open voor nieuwe technologieën, onder-
streept Rombouts. ‘Wemerken de jongste
jareneenenormebelangstellingvan indus-
triëlebedrijvenvoor technologieen innova-
tie.Kijkmaarnaaraldie tripsnaarSanFran-
cisco die voor bedrijfsleidersworden geor-
ganiseerd. Iedereen wil een beetje Silicon
Valley integreren in zijnbedrijf. Enwij kun-
nenhendaarbij helpen.’
Wanneer Rombit waar juist voet aan

grondmoet hebben, ligt nog niet vast. ‘Als
ondernemer heb ik één ding geleerd’, zegt
Akkermans. ‘Als je God eens goedwil laten
lachen, schrijf daneenbusinessplan(lacht).
Technologieverandert razendsnel,hetheeft
gewoon geen zin om drie jaar vooruit te
plannen. Het is voor ons nu kwestie omop
het juistemoment de juiste deuren te ope-
nen.’
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Ondernemen

Antwerpsebollebozengaanglobaal

Financier Michel Akkermans en Rombit-oprichter Jorik Rombouts. © THOMAS DE BOEVER

Iedereenheeft demondvolover ‘smart cities’ ende fabriek vande toekomst.Datdie termenmeer
daneenhypezijn, bewijst deAntwerpse start-upRombit.Met eenkapitaalinjectie van 10miljoen
euroendehulp vanondernemerMichelAkkermans,wil hetbedrijf nudewereld veroveren.

DE SLIMME
PROJECTEN
VAN ROMBIT

Rombit doet aloude processen bij
industriële bedrijven of in stedelijke
administraties sneller en efficiënter
verlopen. Door analoge voorwerpen
of oudere IT-systemen op het web
aan te sluiten en sensortechnologie
toe te voegen, krijgt een bedrijf toe-
gang tot realtime-informatie over be-
drijfsprocessen. Met die info kan het
zijn organisatie optimaliseren. Om dat
wat tastbaar te maken, lichten we
enkele projecten van de start-up uit.

BadgeControl

Als werfleider is het een hele uitda-
ging om het overzicht te bewaren
over wie op welke werf werkt. Badge-
Control lost dat probleem op door
elke werf van een mobiele paal te
voorzien, waarbij iedereen die de werf
betreedt even moet ‘inchecken’. Met
4G-technologie wordt dat doorge-
seind, waardoor werfleiders op elk
moment kunnen opvolgen welke on-
deraannemers en werklui waar aan
het werk zijn. Het systeem voorziet
zelfs in automatische registratie bij de
RSZ.

Techelec

Als schepen de haven binnenvaren,
leggen ze aan op een plek waar ze
voor stroom kunnen inpluggen in zo-
genaamde walkasten. Vroeger moest
een haven permanent een team laten
rondrijden om schepen aan te sluiten
en om bij problemen afgesprongen
differentiaalschakelaars manueel
weer aan te zetten. Techelec automa-
tiseert voortaan het hele proces. Door
sensortechnologie toe te voegen aan
de kasten, is het platform permanent
op de hoogte van de status van alle
kasten, en kan ze die zelfs van op af-
stand af- en aanschakelen. Schippers
kunnen via een webapplicatie zien
welke kasten vrij zijn en online hun
verbruik raadplegen.

A Sign

Ooit parkeerverbodsborden moeten
aanvragen, bijvoorbeeld voor een ver-
huizing? Dat heeft aardig wat admini-
stratieve voeten in de aarde. Mede
door die rompslomp zijn in Antwerpen
alleen al duizenden niet-reglementai-
re parkeerborden in omloop.
Om dat probleem aan te pakken
creëerde Rombit voor de stad Ant-
werpen een ‘slim’ parkeerplatform.
Burgers kunnen via een website de
borden aanvragen, wat de administra-
tieve last wegneemt. Tegelijk heeft de
stad een overzicht van waar op een
bepaald moment niet geparkeerd kan
worden. Maar ook de borden zelf zijn
geconnecteerd, waardoor de stads-
diensten bij plaatsing enkel een
smartphone tegen het bord hoeven
te houden, en de juiste info verschijnt.

Als ondernemer heb ik
geleerd: wil je God eens
goed laten lachen, schrijf
dan een businessplan.

INVESTEERDER IN ROMBIT

MICHEL AKKERMANS

GEZOCHT:
TOPBREINEN
Met het verse kapitaal wil Rombit fors
aanwerven. Het team van 35moet
snel maal 3 of 4. En dan vooral met
moeilijk te vinden profielen als inge-
nieurs en ontwikkelaars. Tochmaken
CEO Jorik Rombouts en investeerder
Michel Akkermans zich geen zorgen.
‘Mensen willen werken waar enthousi-
asme heerst en waar ze een verschil
kunnenmaken. Dat kan hier beter dan
in een groot bedrijf waar ze een num-
mer zijn.’
Rombouts belichaamt het enthousias-
me bij Rombit. ‘Niets fijner dan tot
’s avond laat in team doorwerken tus-
sen de pizzadozen (lacht). Zie je die
3D-printer daar? Die hebben onze in-
genieurs zelf gebouwd, omdat ze snel
iets wilden printen. Geweldig toch?’
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Romcore Smart Cities use of public domain



Romcore Smart Cities primary functionalities

Use of public domain 

• Movals
• Small renovations
• Construction work
• Events
• Larger city infrastructure works

Public domain

• Street parking spaces
• Streets
• Squares
• …



Romcore Smart Cities primary functionalities

1. Citizen / Local enterprise

Digital requests for usage of public domain

Management of requests

Real-time monitoring and check-up of parking prohibitions, 
both online as for individual signs.



Romcore Smart Cities primary functionalities

2. Utility company / Third party

Digital requests for usage of public domain
Management of requests

Real-time monitoring and check-up of parking prohibitions, 
both online as for individual signs. 



Romcore Smart Cities primary functionalities

3. City official / Police official

Approval and management
of user requests

Assignment 
of individual requests

Real-time monitoring 
of workflow



Romcore Smart Cities primary functionalities

4. City worker / Asset manager

Management of approved requests
Automatic scheduling in predefined ‘tours’
Real-time monitoring of traffic situation

Dedicated ‘placement app’ 
for city workers



Romcore Smart Cities case city of Antwerp



Romcore Smart Cities massive gains

The number of police- and city employees 
involved in one request;

dropped from 7 to 2

The number of requests 
increased from 7k to 20k, 
in just 6 months

The estimated revenue for City of Antwerp 
increased from 400k to +1 mio EUR, 
in just 6 months 
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Romcore,

platform for IoT,
connecting the bits.



Romcore Smart Cities: A*Sign 

Connected devices

Smart city signage

• GPS
• E-ink
• Sigfox
• NFC
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Romcore Smart Cities: G*Sign 
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Connected devices

Smart garage signs

• E-ink
• Sigfox
• NFC
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Agile: 
Sensor data collection 
via drones.

Badge Control: 
People management on 

construction sites.

DEME: 
sensor data 
collection.

Techelec: 
Ship to quai comms
via sensor data.

DEME: 
Connected vessels.

Romcore other IoT projects



Rombit, IoT references



SMART CITY ENABLER

THANK YOU


