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Tekst Pieter Verbeek
Beeld Woonconnect

 PROGRAMMA STAD 

Van standaardisatie, het delen van data, tot 5G-netwerken. 
De immer veranderende informatietechnologie zorgt voor 
enorme veranderingen in onze steden. We moeten wel 
bij blijven. Daarom is Eindhoven binnen de Agenda Stad 
trekker van de digitale transitie die nodig is.

Nieuwe democratie  
in een nieuwe stad

komende jaren maar liefst 100.000 woningen in 
vijf Brabantse steden digitaliseren. Via platforms 
kunnen bewoners, productontwikkelaars, woning-
corporaties en gemeenten online informatie met 
elkaar delen, zodat er allerlei nieuwe diensten 
ontstaan. Denk hierbij aan het voorbereiden van 
een verbouwing, het aanbieden van gerichte ener-
giebesparingsmaatregelen of het selecteren van 
de meest geschikte zorgoplossing aan huis. Met 
dit platform kan de bewoner veel directer invloed 
uitoefenen op de inrichting van zijn wijk of woning. 
Eindhoven zelf is al bezig met 5.000 woningen. 

Europees Partnerschap
Omdat de digitale transitie juist ook plaatsvindt 
buiten onze landsgrenzen is Eindhoven in de 
Europese Agenda Stad, de zogeheten Urban Agenda, 
ook trekker bij het partnerschap Digital Transitions. 
Hierin werkt ze samen met acht Europese steden en 
zes lidstaten aan toekomstige technologie en inno-
vatieve publieke diensten. 
‘De digitale transitie gaat alleen lukken als we op 
Europees niveau beschikken over uniforme bouw-
stenen die de kans bieden voor maatwerk op lokaal 
niveau,’ legt Schreurs uit. ‘Er zijn allerlei discussies 

M
et nieuwe digitale publieke diensten 
zoals e-health, e-government en op 
gebied van onderwijs en wonen, 
kunnen inwoners veel bewuster hun 
leven inrichten, bijvoorbeeld hoe 

energieneutraal ze wonen maar ook hoe gezond 
ze leven. Voor overheden biedt dat ook nieuwe 
uitdagingen. Hoe zorg je ervoor dat de openbare 
ruimte uitnodigt om meer te bewegen bijvoor-
beeld, hoe word je een duurzame en gezonde 
stad?

City Deal
Eindhoven heeft als smart city de ambitie om 
optimaal de kracht van technologie, ict en design 
voor haar inwoners in te zetten. Sinds 2010 heeft 
ze daar als eerste stad een ware wethouder Design 
voor aangesteld, Mary-Ann Schreurs (D66). In haar 
rol is zij aanjager van de digitale transitie. ‘Welke 
afslag we nu kiezen, bepaalt welke toekomst we 
straks creëren. Design helpt om het proces te 
organiseren om samen de culturele keuzes te 
maken die daarbij horen.’  
Binnen de Agenda Stad, het interdepartementa-
le programma waarin steden en rijk met maat-
schappelijke partners samenwerken aan de 
groei, leefbaarheid en innovatie in Nederlandse 
steden, is Eindhoven dan ook trekker van de 
City Deal Woonconnect. Deze City Deal wil de 

De digitale transitie heeft heel wat te bieden:
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gaande over standaardisatie. We moeten 
daarover afspraken maken aan de voorkant en 
het op Europees niveau zelf goed regelen. Dit 
lag bij de Europese Agenda Stad expliciet op 
tafel.’
Waarom is die digitale transitie zo urgent? 
Volgens Schreurs omdat het ook een culturele 
transitie in de stad teweegbrengt. ‘Er ontstaat 
een heel nieuwe democratie waarbij overheden 
hun traditionele hiërarchische denken moeten 
loslaten en meer moeten gaan verbinden en 
samenwerken met andere partijen. Inclusief 
burgers en bedrijfsleven. Het gaat om cocreatie, 
coproductie en codecisie. Je bedenkt samen, 
maakt het samen en neemt samen besluiten. 
Een samenleving dus waar iedereen zijn 
mening kan uiten en zijn verantwoordelijkheid 
neemt. Iedereen is van toegevoegde waarde. 
Dat vind ik ook sterk geregeld in de City Deals. 
Steden ervaren een probleem of zien een kans 
en willen dat oplossen met het rijk en maat-
schappelijke partners. In de deal starten ze met 
innovaties of pilots. De steden die al voorop 
lopen hebben de intentie om die in de rest 
van Nederland uit te rollen. Ook hier zie je dat 

Agenda Stad
Steden zijn steeds belangrijker als 
motor voor de economie. Hier wordt 
het meeste geld verdiend, zijn de 
meeste banen te vinden en drie-
kwart van de Nederlanders woont 
er. Er is ook een keerzijde: de 
sociale en fysieke leefbaarheid 
staat er stevig onder druk. Binnen 
Agenda Stad werken steden, rijk 
en maatschappelijke partners 
samen in City Deals aan concrete, 
maatschappelijke opgaven. 
Bestaande praktijken en finan-
cieringsmodellen staan daarbij 
ter discussie. Zo is Woonconnect 
bijvoorbeeld ondertekend door drie 
ministeries. Minister Blok (BZK) was 
vooral enthousiast over de mogelijk-
heden die het biedt aan bewoners. 
Maar ook de Europese Unie is 
een onmisbare speler. Binnen de 
Europese Agenda Stad werken 
steden, EU en lidstaten daarom 
samen in partnerschappen. In beide 
samenwerkingsverbanden gaat het 
naast inhoudelijke resultaten ook 
om het leren van elkaars ervarin-
gen. Inmiddels zijn er zeventien City 
Deals en acht partnerschappen 
afgesloten. 

www.agendastad.nl

iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt, en 
doet waar hij goed in is.’
In die nieuwe democratie hebben overheden 
vooral een dienende rol. ‘In zowel het Europese 
Partnerschap als de City Deal zijn wij sterk in 
het maken van enablers. We zijn zowel de faci-
litaire overheid als de launching customer door 
het digitaliseren van 100.000 huizen. Tegelijk 
borgen we de publieke taak.’ 

Digitale transitie
Een grand design bestaat er niet voor de 
digitale transitie, benadrukt Schreurs: ‘We 
moeten zoeken met elkaar, met overheden 
maar ook met andere partijen.’ De City Deal 
Woonconnect is daar een goed voorbeeld van, 
stelt Schreurs. ‘Het stelt mensen in staat om 
zelf vorm te geven aan hoe gezond ze willen 
leven, en hoe ze energieneutraal willen leven. 
Digitalisering omarmen wij daarbij slechts als 
instrument, bijvoorbeeld om het effect van 
deze keuzes te tonen. De eindgebruiker, de 
mens, staat centraal bij de digitale transitie in 
de stad.’  n

De komende jaren worden maar liefst 
100.000 woningen in vijf Brabantse 

steden gedigitaliseerd 
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