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Maggy helpt om social distancing te respecteren in de
anderhalvemetereconomie
Kontich, 26 april 2020 - Maggy is een draagbaar
apparaatje dat je waarschuwt wanneer de afstand
tussen jou en de omstaanders te klein wordt. Het laat
toe om de social distancing maatregelen te
respecteren zonder de privacy te schenden. Het is
het eerste apparaat op de markt dat betaalbaar én
veilig is.
Een aantal Belgische ondernemers heeft de koppen bij elkaar gestoken om met
technologie een antwoord te bieden op de vraag hoe we straks weer veilig aan het werk
kunnen. In minder dan een week tijd zijn Allan Segebarth, Bart Embrechts, Nicolas Van
Odijk en Ruben Miessen erin geslaagd om met Maggy een betaalbaar en betrouwbaar
apparaat te ontwikkelen om de social distancing te ondersteunen. Een aantal
vooraanstaande Belgische bedrijven en multinationals toont interesse.
Privacy
‘Bedrijven en overheden zijn op zoek naar methoden om het leven veilig te hervatten’,
zegt Allan Segebarth. ‘Wij kunnen hen met Maggy een betrouwbaar en betaalbaar
antwoord bieden.’ Privacy is primordiaal, benadrukt Segebarth. ‘Het is niet nodig om je
te registreren om Maggy te gebruiken. Er worden geen gebruikersdata opgeslagen. Het
volstaat om werknemers of bezoekers het apparaat te geven, en je bent vertrokken.’
Maggy werkt out of the box, is energie-efficiënt en accuraat. Het past in je zak, of je
draagt het aan een lanyard. Het vibreert en geeft een geluidssignaal wanneer mensen
zich te dicht bij elkaar bevinden. De batterij is herlaadbaar en gaat tot vijf dagen mee.
Bluetooth 5.2
Ruben Miessen is het technisch vernuft
achter Maggy. ‘Het toestelletje werkt op basis
van Bluetooth 5.2’, zegt Miessen. ‘In
tegenstelling tot vorige versies is deze
nieuwe standaard liefst tot op 10 centimeter
nauwkeurig.’ Bluetooth 5.2 is pas sinds
januari 2020 op de markt.
In eerste instantie mikt Maggy op de professionele gebruiker. Het apparaat laat
werknemers toe om op kantoor makkelijker de veilige afstand te bewaren. Maar ook
musea of dierentuinen kunnen klanten een apparaat uitlenen voor de duur van hun
bezoek. In de toekomst kunnen ook privépersonen gebruik maken van Maggy.
40 euro per stuk
Momenteel woedt de strijd tussen de aanbieders van draagbare devices om social
distancing te respecteren. Maar Maggy is met 40 euro per stuk veruit het scherpst

geprijsd. ‘We kiezen helder voor een stukprijs en werken niet met een
abonnementsformule die de rekening doet oplopen, zoals sommige concurrenten. Vaak
werken de apparaten van andere aanbieders trouwens op basis van Ultra Wide Band’,
zegt Allan Segebarth. ‘Het is maar de vraag wat de gezondheidsrisico’s inhouden van
deze hogefrequentiegolven.’
Met Gumption investeren Bart Embrechts en Nicolas Van Odijk regelmatig in sterke,
innovatieve ideeën. ‘Het is de eerste keer dat we zo snel van idee naar verkoop gaan,
maar de omstandigheden vragen erom’, zegt Embrechts. ‘Totnogtoe rekenden we op
het inschattingsvermogen van mensen om de juiste afstand te bewaren. Dat is goed,
maar als we elkaar straks weer dagelijks zien in de anderhalvemetereconomie, is het
nuttig om ons te laten bijstaan door deze technologie.’
Voor wie eraan zou twijfelen, de naam Maggy verwijst naar minister van
Volksgezondheid Maggie De Block. ‘Haar uitspraak Blijf in uw kot staat in het collectieve
geheugen gegrift’, zegt Embrechts. ‘Onze Maggy helpt mensen net om weer uit hun kot
te komen. De naam verwijst ook naar de magneten in het logo. Mensen zijn tot elkaar
aangetrokken, en Maggy garandeert dat we elkaar zo snel als mogelijk weer veilig
kunnen terugzien.’
Vanaf midden mei kunnen de apparaten in grote volumes geleverd worden.
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