


Waarom is dit urgent?



Nederland staat voor grote opgaven

>> Woningnood
>> Klimaatverandering en energietransitie
>> Sterke en leefbare steden vs mobiliteitsdruk
>> Circulaire economie
>> Stikstofproblematiek
>> Bestaanszekerheid en betaalbaarheid
>> Inclusieve, kansengelijke samenleving
>> Personeelstekort





Het moet van Europa

Bron: Jonas Onland / VNG



Internet verandert alles



Taken 

verdwijnen
Nieuwe kansen, 

nieuwe spelers

Aanbod 

creëert 

vraag

Hoe 
verandert 
de stad?

Leveranciers 

bieden een 

nieuw product

Wensen 

burgers en 

politiek staan 

centraal



1 - Toepassen van digitalisering 
en technologisering in huidige 
opgave: je bestaande werk zo 

goed mogelijk doen 

2 - Er ontstaan (daardoor) nieuwe kansen en 
bedreigingen die benut en/of opgelost 

moeten worden

3 - Er ontstaat (daardoor) een nieuwe visie op de manier 
waarop de samenleving functioneert

Waarom 
is dit urgent?

Hoe?

Hoe?



Wat nou als…

… we digitalisering en 

technologisering inzetten om 

de sustainable development 

goals te halen en om onze 

samenleving democratischer

te maken?



Focus City Deal 
Het is voor lang niet iedere Nederlander mogelijk om 
zelfstandig op een gezonde manier in de gewenste 
thuisomgeving te wonen en leven, terwijl ze dat wel willen. 

Hoe kunnen digitalisering en technologisering helpen?



Digitalisering en technologisering?



We zijn altijd verbonden, flexibel en 
zoekend naar betekenis

Go-Ahead - Phenix in 1908 aan de Ossenweerd



Verbonden, flexibel en betekenisvol: 
maak de echte slimme stad

We willen een sociale en democratische stad

Daarin ontwikkelen we alles als een democratisch slim 
netwerk

We zorgen voor opitmale flexibiliteit

En creëren zo een betekenisvolle en inclusieve samenleving



Visie
Pilots

Producten
Processen

?

Maar hoe?





Partners



Mogelijke onderwerpen / werkgroepen



Huidige onderwerpen

• Hoe brengen we op een goede manier het sociale domein digitaal in 
kaart en hoe kan de uitwisseling van data worden geoptimaliseerd?

• Hoe leren professionals de online klantreis van hulpvragers?

• Beter gebruik bestaande digitale en technologische hulpmiddelen in de 
woning en de wijk 

• Hoe kunnen digitalisering en technologisering bijdragen aan positieve 
gezondheid?

• Hoe voorkomen we dat digitalisering de kansenongelijkheid vergroot 
en hoe kunnen we via onderwijs en in de leefomgeving daar een 
oplossing voor bieden?

• Hoe krijgen we de organisatie mee? Hoe doen we aan 
kennisverspreiding? 



Aanscherping opzet



Samen slim aan de slag gaan met de 
grote opgaven van Nederland

>> Woningnood
>> Klimaatverandering en energietransitie
>> Sterke en leefbare steden vs mobiliteitsdruk
>> Circulaire economie
>> Stikstofproblematiek
>> Bestaanszekerheid en betaalbaarheid
>> Inclusieve, kansengelijke samenleving
>> Personeelstekort





Hoe?



Platform

>> Samenhang in hele City Deal 
houden.
>> Appgroep, dmi, kennisbank
>> Fysieke meetups
>> Bestuurdersbijeenkomst
>> Slimme Stad Parade voor alle 
smartcityinitiatieven van NL
>> Summerschool
>> Jaarboek
>> Platformwebsite



Platform

Van eigen

naar buiten





Verbinden met andere initiatieven



Platformsite voor kennisuitwisseling



Events voor kennisuitwisseling



Toolbox

• Instrumenten:
• Stappenplannen

• Standaarden

• Modelverordeningen

• Wetgeving

• Beleidsplannen

• Taal (wiki)

• Projecten

• Showcases

• Dpia’s

• …



Praktijk: Showcases

>> Gebiedsontwikkeling

>> Met meerdere opgaven

>> Fysiek en sociaal



Product: Wat hebben we nog meer nodig?
(dat gaan we ontwikkelen tot PvE-niveau)



Thema / Project: CoPs rondom thema’s



Opzet CoPs



Proces:
Focus op inbedden in de 
organisatie



Visie
Pilots

Producten
Processen

?

Focus op hoe



Randvoorwaarden



Randvoorwaarden
1. Is het niet al eerder bedacht?

2. Als dat niet zo is, gaan we in gesprek met de aandrager van de 
vraag om de vraag verder uit te diepen.

3. We formeren een team van CityDealPartners die het willen 
oplossen. 

4. We organiseren ook bestuurlijk draagvlak bij deze partners. We 
gaan alleen aan de slag als een wethouder of andere bestuurder 
zich hier achter schaart.

5. We organiseren vervolgens een sprintbijeenkomst om in drie 
stappen tot een programma van eisen te komen. 



Sprints

• Per werkgroep 1 of 2 sprints van 2 of 3 sessies van 3 uur

• Fysiek, op locatie bij partner of in Amersfoort bij Future City
• Sessie 1: Waarom? – Probleemanalyse (is vaak al gedaan in werkgroep)

• Sessie 2: Hoe? – Welk proces moeten we aanpassen?

• Sessie 3: Wat? – Uitwerken tot instrument (en afspreken vervolgafspraken)

• Bij sessie 2 en 3 nodigen we wetenschappers uit voor input (met hulp 
van Groene Brein).

• Voorbereiding samen met themabewaker

• Vervolgafspraken over uitwerkeing



Draagvlak van bestuur, directie en uitvoering



Principes en randvoorwaarden

• Democratisch

• Versterking sociaal 
domein

• Haalbaar

• Schaalbaar

• Deelbaar



Wij streven ernaar dat digitalisering 
en technologisering bijdragen aan 
een samenleving waarin iedereen in 
vrijheid kan leven en dat digitalisering 
en technologisering leiden tot het 
versterken van de democratie.



City Deal

In City Deals worden concrete samenwerkingsafspraken tussen 
steden, Rijk, andere overheden, bedrijven en maatschappelijke 
organisaties verankerd. 

>> 29 City Deals operationeel of afgerond

>> 3 in voorbereiding

>> Formeel én informeel



Huidige werkgroepen

• Hoe brengen we op een goede manier het sociale domein digitaal in 
kaart en hoe kan de uitwisseling van data worden geoptimaliseerd?

• Hoe leren professionals de online klantreis van hulpvragers?

• Beter gebruik bestaande digitale en technologische hulpmiddelen in de 
woning en de wijk 

• Hoe kunnen digitalisering en technologisering bijdragen aan positieve 
gezondheid?

• Hoe voorkomen we dat digitalisering de kansenongelijkheid vergroot 
en hoe kunnen we via onderwijs en in de leefomgeving daar een 
oplossing voor bieden?

• Hoe krijgen we de organisatie mee? Hoe doen we aan 
kennisverspreiding? 



Doe ook mee!

>> 30 partners (quadrupel helix)

>> vanaf zomer 2022 – tot zomer 2024

>> kennisontwikkeling, netwerk, podium

>> www.citydealslimmaatwerk.nl



Optimale samenwerking

❤️ ❤️



Voor verdere vragen neem contact op

Jan-Willem Wesselink:

Jan-willem@future-city.nl

06 28638426

Annefleur Siebinga:

Annefleur.siebinga@gmail.com

06 14045075

mailto:Jan-willem@future-city.nl
mailto:Annefleur.siebinga@gmail.com

