


Om de Smart Home-markt goed te 

benutten is samenwerking cruciaal. 

Samenwerking tussen slimme appa-

raten in de woning, maar ook tussen de 

partijen die de toepassingen aanbieden 

en faciliteren. Een groot deel van hen is 

vertegenwoordigd in de Smart Home 

Society. De Smart Home Society toont 

zich vastbera- den om gezamenlijk de 

consument te enthousiasmeren, 

inspireren en informeren. 



De Smart Home-markt kent veel stakeholders. 

Fabrikanten, retailers, installateurs, netwerk-

providers, verzekeraars, marketeers en zorg-

aanbieders; allemaal hebben of willen ze er iets 

mee. De Smart Home Society – een initiatief van 

Techniek Nederland, GfK, GuiltyPeople, PostNL, D-

Link, Somfy, Netatmo, BCC en BSH 

huishoudapparaten – bundelt hun kennis en 

krachten. Met als doel de consument 

totaaloplossingen en -ontzorging te bieden en 

beren van de weg te nemen. Voor Techniek 

Nederland is een belangrijk hulpmiddel daarbij het 

vormen van een digitaal platform dat alle partijen 

samenbrengt. Een platform voor en door 

consumenten.

Kennis delen en ontwikkelen

Uit de groepsdiscussies wordt vooral duidelijk dat 

stakeholders behoefte hebben aan kennisdeling en -

ontwikkeling, aan het samen informeren en 

inspireren van de consument. “We hebben elkaar 

hard nodig in deze markt. We weten stuk voor stuk 

heel veel van één schakel, zoals 

productontwikkeling, installatie, verkoop, faciliteren 

en toepassen. Maar we moeten ervoor zorgen dat al 

die elementen samenkomen tot een werkende 

oplossing bij de consument,” luidde één van de 

conclusies.

Meer weten?

Neem dan contact op met Rob Wierenga, hoofd 

Consumentenelektronica & Installatie-Retail.

r.wierenga@technieknederland.nl



Communicatie media





Premium partner
• Maximaal 10/12 deelnemers

• Heeft een coördinerende rol in de bestuurlijke samenwerking.

• Geeft richting, focus en prioriteit per kalenderjaar

• Website, content, community en themabepaling per kalenderjaar. 

• 4 exclusieve bijeenkomsten met exclusieve partners 

• Gratis toegang tot 2 reguliere Smart Home Society-bijeenkomsten 

per jaar

• Incl. deelname aan 1 campagne

• Gratis toegang tot alle rapportages voor intern gebruik 

• Promotie van het eigen merk als premium partner van de Smart 

Home Society

* Een premium partner stelt zichzelf ten doel om Smart Home als categorie in de breedte te 
stimuleren en niet als primaire commerciële doelstelling.



Project partner
• Gratis toegang tot 2 reguliere Smart Home Society- bijeenkomsten 

per jaar

• Gratis toegang tot één jaarrapportage voor intern gebruik 

• Promotie van het eigen merk als project partner van de Smart 

Home Society




