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InhoudsopgaveOnze collega Pieter de Jong heeft een tijd 
geleden voor het eerst Midjourney gebruikt. 

“Dit is een ‘Artificial Intelligence engine’ waar- 
mee volledig unieke en realistische afbeel-
dingen en kunst kan worden gegenereerd 
door middel van een simpele tekst prompt.
Als klein experimentje was ik wel benieuwd 
wat de AI zou maken van de frase “Net Zero 
Carbon Cities” een beetje een ‘buzzwoord’ op 
dit moment wat mij niet heel veel zegt. In de 
afbeeldingen het resultaat.

1: Net Zero Carbon Cities hyperrealistic
2 : Net Zero Carbon Cities 2050

Wat mij opvalt zijn alle wolkenkrabber, iets 
wat ook vaak terugkomt in science fiction. Is 
dat echt waar we naartoe willen of moeten? 
Daarnaast lijkt de AI niet hele positieve asso-
ciaties te hebben bij de toekomst. Het toevoe-
gen van het jaartal 2050 zorgt voor grauwere 
en minder groenere creaties. 
Wellicht is het beter dat we ons niet richten 
op abstracte concepten als net zero carbon 
cities, maar meer op concretere termen als 
vergroenen van de stad. Voordat we er erg 
in hebben zitten we anders misschien ergens 
op de 200e verdieping van een torenflat in 
een stad vol smog.” 

Na zijn experiment heeft hij voor dit jaar- 
verslag verschillende ‘prompts’ gebruikt en 
de afbeeldingen daarvan vindt u in dit boek 
op pagina 4 en 88
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In dit boek vindt u ook een aantal 
afbeeldingen die we met behulp van 
Pegamento gemaakt hebben. Dit in 
Zeist gevestigde bedrijf heeft als  
missie om de ideale digitale werkplek 
te creëren voor medewerkers. 

Een van hun AI oplossingen is het 
automatisch genereren van afbeel-
dingen op basis van tekst in kennis-
banken voor hun klanten. Zo kunnen 
auteurs van een kennisbank artikel 
eenvoudig beeldmateriaal toevoegen 
aan een nieuw artikel, zonder zich 
zorgen te maken over copyright.

Bovendien maak je zo ingewikkel-
de rapporten visueel en daarmee 
wellicht begrijpelijker. De software 
maakt gebruik van complexe taal 
herkenning algoritmes om een tekst 
op te delen in keywords die ge-
bruikt worden om beeldmateriaal te  
omschrijven. 

Vervolgens worden deze keywords 
aangevuld met aanvullende gege-
vens uit digitale woordenboeken en 
geassocieerde woorden. Uiteindelijk 
levert dit een zogenaamde ‘prompt’ 
op; een zin die specificeert wat het 
AI netwerk DALL-E moet gebruiken 
om beeldmateriaal te genereren.  
Vervolgens worden er een vijftal op-
ties gegeven voor de gebruiker om 
uit te kiezen. 

Wij hebben vijf verschillende artike-
len aan Pegamento gegeven waaruit 
verschillende beelden zijn ontstaan. 
Die afbeeldingen waren niet wat wij 
ervan hebben verwacht, maar laten 
daarmee zien dat het voorstellings-
vermogen van AI en mens van elkaar 
verschilt. 

U kunt de afbeeldingen bekijken op 
pagina 28, 43, 84 en 105. 
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Onze collega Pieter de Jong maakte deze beelden met behulp van het AI programma Midjourney  
Boven: het woord ‘city’ een afbeelding in de stijl van de architect Alejandra Aravena.

Onder: het woord ‘Dutch city’ een fotorealistische afbeelding. 

Wil je weten hoe hij dat deed? Lees dan p. 2.
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En we zijn nog maar
net begonnen

Jan-Willem Wesselink
Projectleider City Deals ‘Een slimme 
stad, zo doe je dat’ en ‘Slim Maatwerk’

Ik hou zelf niet zo van oud en nieuw. Oud en nieuw vraagt om goede voornemens en ik ben 
oud genoeg om te weten hoe lastig het is om op commando te veranderen. Ook als je je dat zelf 
voorneemt. ‘Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan’, zei Pipi Langkous. Mooi 
tegeltje, maar ik word er onzeker van als ik iets nog nooit heb gedaan. En opstandig, want het 

ging toch goed? Natuurlijk, ik innoveer graag dus iedereen denkt dat ik van het nieuwe houd. Ik hou 
ook van het nieuwe, maar niet van verandering. Telkens wat nieuws doen, is ook steeds hetzelfde en 
dus comfortabel. 

De afgelopen twee jaar hebben we in de City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’, geprobeerd de we-
reld te veranderen. Of om in ieder geval grip te krijgen op de veranderende wereld. Eerst in de ruimte-
lijke ordening, gebiedsontwikkeling, stedenbouw. Na een jaar ook in het sociaal domein. Want de stad 
is een verzameling mensen, geen verzameling sensoren of bakstenen. En we leerden dat het helemaal 
niet gaat over techniek, stedenbouw of het sociaal domein, maar over bestuurskunde, bedrijfskunde, 
politicologie, en vooral over transitiemanagement. 

We leven midden in een industriële revolutie en die verandert onze wereld in hoog tempo. En als we 
kijken naar de vorige vier industriële revoluties, dan kunnen we er in ieder geval uit leren dat alles 
verandert. Mijn werk, uw werk en het werk van uw collega’s. De vraag is niet of het gebeurt, maar 
wanneer en hoe. Maar alle verandering is moeilijk. Zeker de verandering waar wij aan werken die lang 
niet door iedereen begrepen worden. 

Maar toch, als ik terugkijk zie ik veel mooie en soms onverwachte resultaten van 
onze City Deals. Tools in een eigen toolbox, maar ook veel waardevolle relaties, 
werk, personeel, bewustwording. Dat laat dit jaarverslag zien. Daarmee zijn we er 
natuurlijk niet. We zijn net begonnen. Daarom ben ik blij dat we de City Deal ‘Een 
slimme stad, zo doen we dat’ kunnen verlengen en nog intensiever samenwerken 
met de City Deal ‘Slim Maatwerk’. En vanuit dat tandem met andere smartcityiniti-
atieven. Ik ben dankbaar voor alle partners die ons daarin steunen en heel blij dat 
ik hier elke dag met een fantastisch team aan mag werken.

Op naar weer een prachtig jaar.
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Een bijzonder goed gevulde agenda voor een 
klein land met enorme potentie. Dat is waarmee 
Frank Reniers, manager Agenda Stad, zich bezig-
houdt in de broedplaats van innovatie. Hij is dan 

ook verantwoordelijk voor City Deals. Deals waarop hij trots 
is en waarover hij graag praat. 

Wat is het geheim van Agenda Stad en de 
bijbehorende City Deals?
“Wij stellen de stad centraal en verbinden iedereen aan el-
kaar die nodig is om een probleem op te lossen met een 
werkwijze die inmiddels bewezen is.” 

Vertel …
“Het gaat om een bijzonder programma van het Ministerie 
van Binnenlandse Zaken, waarbij gemeenten bij ons kunnen 
aankloppen met óf een grote kans die ze zien óf met een 
groot probleem dat zij ervaren en waarbij je meerdere minis-
teries nodig hebt om dat op te lossen. Een complex coördina-
tievraagstuk dus.” 

“Eerst checken we of dit speelt in meerdere steden, daarna 
gaan we een verkenningsfase in en uiteindelijk heb je dan een 
City Deal die gepubliceerd wordt in de Staatscourant. Welke 
steden, ministeries, kennisinstellingen of maatschappelijke 
initiatieven je erbij betrekt, is afhankelijk van het thema.”

Frank Reniers, programmamanager van 
Agenda Stad bij Ministerie van BZK

“Een inclusieve  
samenleving smart 

organiseren”
Wat is goed om te weten?  
“Bij City Deals investeer je zelf. Die dynamiek maakt het leu-
ker, want je moet én betalen én mensen vrijmaken. Kom je 
alleen om te consumeren, dan haal je er niets uit. Je moet 
bijdragen aan die werkgroepen. Dat is het leuke én het in-
gewikkelde.” 

Frank Reniers, programmamanager Agenda Stad bij Mi-
nisterie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

AUTEUR Bianca Faber - Scherp communicatie 
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Wat vind jij eigenlijk van de City Deals?
“Ik mag elke dag werken met mensen die de wereld willen 
verbeteren en die daar een concreet plan voor hebben, maar 
daarin zijn vastgelopen. De dealmakers uit mijn team heb-
ben kennis van processen en samenwerkingsverbanden, zij 
gidsen mensen met een goed idee door Den Haag en dan 
heb je op een gegeven moment een deal die gaat over su-
perrelevante thema’s, zoals: hoe eten mensen gezond in de 
stad, hoe bouwen we circulaire huizen, hoe maak je oma cy-
ber-weerbaar?”

Waarop ben je het meest trots? 
“Ik ben het meest trots op het feit dat we een community 
hebben van wereldverbeteraars die dagelijks met ons willen 
werken om het onmogelijke mogelijk te maken, en het ook 
doen. Dat is gewoon wauw! Op al die thema’s hebben we ech-
te toplui die met ons samenwerken.” 

Kun je een paar successen vanuit de City 
Deals delen?  
“Voor een groot aantal thema’s hebben we de basis kunnen 
leggen. Zo was klimaatadaptatie vanuit Rijksoverheid geen 
issue 6 jaar geleden. Steden vonden van wel, maar kregen 
geen gehoor. Na experimenten en politieke lobby hebben we 
aanspraak kunnen maken op het Deltafonds, een deel daar-
van gaat nu naar steden. Dat is nu normaal beleid geworden.” 
“Door gegevens van politie, justitie, sociale zaken, belasting-
dienst en makelaarskantoren te koppelen, konden we over-
zicht creëren. Ondermijning criminaliteit is nu een landelijk 
dashboard geworden. Er was eerst veel gedoe met privacy 
en samenwerken. Maar na een tijdje voorkom je het not in-
vented here syndrome, omdat iedereen aan tafel zit en al die 
clubs van elkaar horen hoe hun regels niet goed uitwerken in 
de praktijk. Dus: hoe kunnen we dit beter maken?”

Wat is de bijdrage van Agenda Stad aan de 
transitie naar smart cities? 
“Ik werk al zes jaar voor Agenda Stad en krijg al zes jaar de 
vraag: wanneer komt er een smart City Deal? En heel lang 
heb ik de vraag gesteld: wat is dat dan? Daar kon nooit ie-
mand antwoord op geven. Ik denk dat Jan-Willem en zijn club 
voor het eerst de juiste mensen om tafel hebben gezet.” 

“Echt baanbrekend! Er is laten zien: hier moeten we wat mee 
en hier moeten verschillende overheden wat mee en daar 
hebben steden een rol in. En dan ontstaat er ook een kans. 

Beleidsmedewerkers, collega’s van het Rijk zochten echt een 
moment om dit op te pakken. Staatsecretaris Knops had ook 
veel met het onderwerp en heeft zich er ook voor ingezet. Het 
werd steeds groter en op een gegeven moment zei de massa: 
we gaan nu deze City Deal maken.” 

“Met deze deal is er 1,5 miljoen euro Europese subsidie voor 
twee projecten binnengekomen. Onder andere voor de crowd 
safety manager, waarmee je stromen van mensen kunt voor-
spellen en op basis daarvan je handhaving en het legen van 
prullenbakken kunt bepalen. Die is ontwikkeld in Scheve-
ningen en heeft in Barcelona een prijs gekregen als beste 
smart-city-experiment. Is ook afgelopen jaar ingezet bij de La 
Vuelta in Nederland met zo’n 200.000 bezoekers per dag. Dat 
is wel leuk.” 

Wat nog meer …?
“Eigenlijk heb ik in het afgelopen jaar, dus tijdens deze slim-
me-stad-deal, geleerd wat een smart city kan zijn en daar 
ben ik heel enthousiast over. Wij zijn naar een pitch geweest 
van Heijmans in hun experience center. Over hoe ze op dit 
moment in de buurt van Utrecht aan het bouwen zijn aan 
een smart wijk. De wethouder wilde een goede mix tussen 
jong en oud, want hij wil een leefbare wijk. Dan komen er dus 
smart-city-oplossingen ten dienste van deze inclusieve wijk.” 

“Wanneer is de wijk het meest sociaal? Dat is het eerste jaar 
na oplevering, want dan staan er nergens schuttingen. Wat ze 
hebben gedaan: gemeenschappelijke tuinen aangelegd, zon-
der schutting. Veiligheidsmeldingen: negen van de tien keer is 
dat vals alarm. Normaal komt de politie, nu krijgt de buurman 
een bericht: wil je even kijken of er iets aan de hand is?” 

“Ze hebben een app met een puntensysteem. Zodra een ou-
dere iets doet voor jongeren, zeg: op de kinderen passen, dan 
kunnen ze de punten omzetten in bijvoorbeeld een keer extra 
je ramen laten lappen. Doen de jongeren iets voor de oude-
ren, krijgen ze ook punten voor bijvoorbeeld deelmobiliteit.” 
“Sowieso hebben ze het hele systeem waarmee ze commu-
niceren ook aan de wijk ernaast gegeven. Waardoor mensen 
voordat ze er woonden al gingen communiceren met elkaar: 
weet iemand een goede schilder, wat is een goede school?” 
“Dat vond ik zo’n mooi voorbeeld. Een inclusieve stad waarbij 
technologie van dienst kan zijn. Nog los van alle health-apps 
in huis, als je die zou willen. Dat is volgens mij echt smart. Dit 
is de potentie.” 
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De leukste en waardevolste samenwerkingsprocessen die ik mij kan herinneren begon-
nen met het delen van individuele dromen. Het is altijd fascinerend om te ervaren dat er 
echte verbinding tussen mensen ontstaat als ze bereid zijn om even los van alle realiteit 
“hardop dromend” te formuleren wat voor hen echt belangrijk is. 

De passie die dit oproept is aanstekelijk, het inspireert en leidt vaak tot oprechte onderlinge interesse. 
Gaandeweg ontstaat er een dynamiek van grote bereidheid tot samenwerken omdat men ontdekt 
heeft wat de gedeelde waarden zijn. In het vervolg proces als de individuele belangen soms dreigen te 
gaan overheersen hoeft er maar even te worden teruggekeerd naar dat beginmoment, de magie van 
de gedeelde droom, om de herkenning weer op te roepen en de bereidheid is er weer om er samen 
uit te komen. 

Future City Foundation heeft ook een droom die is geformuleerd in onze ‘moonshot,’  namelijk om de 
best verbonden samenleving in de wereld te zijn. Omdat we geloven dat we digitalisering en technolo-
gisering kunnen inzetten om de leefbaarheid en democratie in regio’s steden en dorpen te versterken. 
En we willen onze droom graag delen. Onder andere door samenwerkingsprocessen op te zetten, 
zoals de City Deal ‘Slim Maatwerk’ en ‘Een slimme stad zo doe je dat’. 

In dit jaarverslag lezen we wat er in deze City Deals met zichtbaar gepassioneerde inzet aan mooie 
en bruikbare resultaten is bereikt.  De resultaten zijn beschikbaar om te gebruiken, op procesniveau 
of om te worden verankerd in beleid. Een van onze uitdagingen is nu om onze passie voor de digitale 
transitie nog beter op bestuurlijk niveau over te brengen. Mijn droom is dat veel bestuurders in regio’s, 
steden en dorpen participeren in de City Deals, omdat ze ontdekken hoe de digitale transitie hun ten 
dienste staat om een enorme stap voorwaarts te maken in het verwezenlijken van hun (duurzame) 
beleidsdoelen. 

Hoe ze nu -in tegenstelling tot het verleden waarbij ze vooral statische gegevens hadden- beschikken 
over realtime data en zo blijvend inzicht hebben in actuele situaties en de actoren die een rol spelen bij 
voorgenomen nieuw beleid. Zodat het voor hen makkelijker wordt om verantwoorde beleidsbeslissin-
gen te nemen. En niet in de laatste plaats: hoe bestuurders zich realiseren dat digitale verbondenheid 
leidt tot nieuwe uitdagingen en verantwoordelijkheden. Denk bijvoorbeeld aan winkelgebieden waar 
de veiligheid in de openbare ruimte verandert door de toename van winkels 
met steeds minder personeel. En hoe ontwikkeling van nieuwe technologie een 
antwoord biedt bij het problematisch gebrek aan personeel in de zorg. 

Ik nodig onze regionale, stads- en dorpsbestuurders namens de Future City 
Foundation graag uit om te participeren via onze City Deals en samen onze 
droom te verwezenlijken! 

Yvonne Kemmerling

Voorzitter Future City Foundation   

Deelt u onze droom?
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Agenda stad – fact & figures 

In Agenda Stad werkt de Rijksoverheid samen met 
medeoverheden, maatschappelijke partners en 
private partijen aan innovatieve oplossingen voor 
complexe transitieopgaven. Dat doen we in City 

Deals samen met steden en in Town Deals met andere 
gemeenten.

Wat is Agenda Stad?
Agenda Stad is een interbestuurlijk programma dat in 2015 
gestart is om Nederlandse steden te versterken door innova-
tie en kennisdeling aan te jagen rondom complexe stedelijke 
opgaven. Inmiddels woont driekwart van de Nederlanders in 
de stad en dit percentage zal naar verwachting alleen maar 
groeien. Deze groei kent echter ook een keerzijde. In de ste-
den staat vooral de sociale en fysieke leefbaarheid onder 
druk. In dorpen, plattelandsgebieden en regio’s aan de grens, 
tasten krimp en vergrijzing o.a. het voorzieningenniveau aan. 
De kansen en opgaven in de grotere Nederlandse steden, ge-
ven we een impuls in thematische City Deals. De kansen en 
uitdagingen die urbanisatie oplevert buiten die grote steden, 
pakken we met ingang van 2022 aan in Town Deals. Vanwege 
de succesvolle aanpak met City Deals en de voortrekkersrol 
die Agenda Stad vervult in bestuurlijke vernieuwing, is het 
programma Agenda Stad tot tenminste 2026 verlengd. Met 
de introductie van Town Deals vindt er een inhoudelijke door-
ontwikkeling plaats waarmee de scope van het programma 
vergroot wordt.

City Deals 
Een City Deal heeft als doel innovatie aan te jagen bij grote ste-
delijke veranderopgaven en maatschappelijke vraagstukken. 
Door enkele steden die te maken hebben met deze opgaven te 
koppelen aan de beleidsverantwoordelijke ministeries, andere 
overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties kun-
nen zij samen tot een nieuwe aanpak komen. Hierin werken 
ambitieuze partners uit de steden, publiek en privaat, samen 
met de rijksoverheid aan nieuwe oplossingen, waarbij bestaan-
de praktijken en financieringsmodellen ter discussie staan. 
Samenwerking tussen stedelijke regio’s is daarbij cruciaal. Of 
het nu gaat om een inclusievere stad, duurzamere woningen, 
veiligheid of een ander vraagstuk, een City Deal wordt inge-
zet voor concrete stedelijke transitieopgaven. Koplopers in de 
steden werken rond één van deze thema’s aan nieuwe oplos-
singen. Daarbij leren ze wat goed werkt en wat minder. Uniek 
aan de samenwerking in City Deals is dat wordt gewerkt aan 

aanpassing van nationale kaders (regelgeving, geld) om prak-
tische oplossingen voor transities mogelijk te maken. In City 
Deals leggen de betrokken partijen concrete afspraken met 
elkaar vast. In deze aanpak staat de inhoud centraal en wer-
ken de verschillende partijen zowel ‘horizontaal’ als ‘verticaal’ 
samen op basis van gelijkwaardigheid. Door de slagkracht van 
gemeenten en partijen te bundelen wordt de innovatiekracht 
versterkt. De looptijd van een City Deal varieert van drie tot vijf 
jaar. Na een pilotfase worden de resultaten van City Deals on-
der meer omgezet in landelijke beleidsprogramma’s, nieuwe 
regelgeving of wetgevingstrajecten. Inmiddels zijn er 29 City 
Deals gesloten op diverse maatschappelijke vraagstukken, zo-
als: elektrische deelmobiliteit, maatwerk in het sociaal domein, 
klimaatadaptatie, onderwijsvernieuwing en energietransitie. 
Op dit moment zijn er 12 City Deals in uitvoering. Bekijk alle 
City Deals via:  https://agendastad.nl/city-deals/ 

Town Deals 
Middelgrote en kleine gemeenten staan onder druk. Deels 
door nationale en wereldwijde opgaven zoals de energietran-
sitie en klimaatadaptatie, maar ook door uitdagingen die spe-
cifiek zijn voor gemeenten en regio’s die minder dichtbevolkt 
zijn dan grotere steden. Hoe zorg je dat je een aantrekkelijk 
woon- en vestigingsklimaat hebt en houdt? Hoe borg je vita-
le gemeenschappen en (dorps)kernen en hoe houdt je voor-
zieningen en zorg op peil en bereikbaar? De dealaanpak van 
Agenda Stad heeft zich de afgelopen jaren bewezen in City 
Deals. Koepelorganisaties van middelgrote (M50), kleine (K80) 
en plattelandsgemeenten (P10) hebben daarom aangegeven 
ook de vruchten te willen plukken van deze aanpak. Agenda 
Stad introduceerde daarom in 2022 het instrument Town Deal. 
De aanpak in Town Deals wijkt op een aantal punten af van 
die in City Deals. In een Town Deal brengt elke deelnemende 
gemeente een urgent bestaand project of actuele hulpvraag 
in waarbij innovatie als breekijzer kan dienen. Vervolgens 
wordt door de inzet van een Impactpool meedenk- en mee-
werkkracht georganiseerd rond deze hulpvragen. Deze pool 
bestaat uit experts en doeners uit het publieke, private en 
kennisdomein. Met de Impactpool committeren verschillende 
organisaties zich om tegen gereduceerd tarief een maatschap-
pelijke meerwaarde te leveren. Zo geeft de pool met gerichte 
expertise en ervaring een impuls aan ingebrachte projecten. 
De opgedane lessen worden breed toegankelijk gemaakt, ver-
spreid en waar mogelijk opgeschaald. Door korte lijnen tussen 
uitvoering en beleidsmakers, kunnen inzichten directer benut 
worden in beleidsaanpassingen.

https://agendastad.nl/city-deals/  
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Maar hoe dan? – Loket Ontwerpkracht 
‘Als je doet watje deed, krijg je wat je kreeg’, luidt een aloud ci-
taat. Dikwijls omschreven als ‘Gideons bende’, zit vernieuwing 
in het DNA van Agenda Stad. Als geen ander realiseert Agenda 
Stad zich dat nieuwe manieren van werken, denken en kijken 
nodig zijn om de complexe vraagstukken van vandaag en mor-
gen het hoofd te kunnen bieden. Daarin kunnen ontwerpers 
een belangrijke schakel vormen. Daarom is in zozo het Loket 
Ontwerpkracht ingesteld. Dit loket biedt methoden, strategieën 
en processen en tools die beleidsambtenaren, stedelijke pro-
fessionals en bestuurders helpen richting geven, structureren 
en impact creëren. Het Loket doet dit bijvoorbeeld door inzet 
van ontwerpend onderzoek, experimenten en interventies die 
zorgen voor het oprekken van aannames of los trekken van 
vastgeroeste denkbeelden en effectieve werkwijzen/tools.

Loket Ontwerpkracht heeft de ambitie om de mogelijkheden 
van ontwerpkracht in brede zin te benutten om innovatieve be-
leidsvorming te stimuleren en nieuwe ideeën, zienswijzen en 
werkwijzen te ontwikkelen. Lees meer op: https://agendastad.
nl/over-agenda-stad/ontwerpkracht/ 

Maar hoe dan? – Chief Exploration Officer
Innoveren begint met leren. En om te leren van goede initiatie-
ven, moetje eerst weten dat ze er zijn. Daarom heeft Agenda 
Stad in 2022 de eerste Chief Exploration Officer (CXO) voor het 
Rijk aangesteld. Bestuurskundige en wetenschapper Suzanne 
Potjer vervult een unieke en belangrijke rol om een impuls te 
geven aan bestuurlijke vernieuwing. Haar missie is het om de 
overheid meer lerend te maken en dat bewerkstelligt ze door 
op zoek te gaan naar inspiratie, nieuwe verbindingen te leggen 
tussen mensen en praktijken en haar inzichten op aanspre-
kende wijze met een breed publiek te delen. 
Suzanne’s exploratie volgen en alles weten over de voorbeel-
den die ze tegenkomt? Bekijk dan haar website en meld je aan 
voor de nieuwsbrief: https://www.chiefexplorationofficer.nl/ 

Maar hoe dan? – Samenwerking met de weten-
schap
 Een van de jongste loten aan de Agenda Stad -boom is het 
Kennisknooppunt. Het Kennisknooppunt beoogt een bredere 
kennisbasis te creëren door (ervarings)kennis, onderwijs, on-
derzoek én onderzoekers bij het programma en de City Deals 
te betrekken. Een Onderzoeksmakelaar is aangesteld om een 
netwerk te formeren en samenwerking aan te gaan met on-
derwijsinstellingen (mbo, hbo, wo), planbureaus (zoals PBL, 
SCP, en CPB) en wetenschappelijke netwerken en hen te sti-
muleren hun kennis en onderzoeksmogelijkheden in te zetten 

voor de aanpak van maatschappelijke vraagstukken uit City 
Deals, zetten we een grote stap naar de implementatie van 
opgedane inzichten uit City Deals.

Resultaten – Community of Practice 
Dealmaken is mensenwerk. De dealmakers van Agenda Stad 
en de projectleiders van de City Deals werken op het snijvlak 
van formele lijnen en informele contacten. Elke City Deal kent 
door de samenstelling en de specifieke opgave een eigen dy-
namiek waar geen blauwdruk voor is. Maar er zijn uiteraard 
ook raakvlakken in de aanpak. Daarom kent Agenda Stad 
sinds 2019 een Community of Practice, waarin projectleiders 
en secretarissen van City Deals, samen met Dealmakers van 
Agenda Stad, kennis en ervaringen, successen en ‘fuck ups’ 
uitwisselen en door excursies en gastsprekers werken aan 
een gedeelde kennisbasis. De kruisbestuiving die plaatsvindt 
in de ‘CoP’ werpt zijn vruchten af: de 29ste  City Deal, Slim 
Maatwerk, is ontstaan doordat projectleiders van twee be-
staande City Deals tijdens een CoP-overIeg een gedeelde op-
gave constateerden.

Resultaten – Dag van de stad 
Sinds 2017 organiseert Agenda Stad samen met een consorti-
um van G4, VNG, Netwerk Kennissteden Nederland, Platforms 
en een jaarlijks wisselende gaststad de Dag van de Stad. In 
korte tijd heeft dit congres zich ontwikkeld tot hét jaarlijkse 
evenement voor innovatie rond stedelijke opgaven. Dankzij 
een mix van stevige inhoud, door internationale topsprekers, 
ontwerpateliers en expertsessies en tot de verbeelding spre-
kende inspirerende onderdelen zoals excursies, talkshows 
en sinds enkele jaren de Nacht van de Stad, trekt dit congres 
jaarlijks zo’n 200 deelnemers. De Dag van de Stad vond tot nu 
plaats in Utrecht, Amersfoort, Den Haag, Heerlen en Tilburg. 
Voor gaststeden is de Dag van de Stad een gelegenheid om de 
eigen opgaven en oplossingen voor het voetlicht te brengen

Resultaten – Toolbox van Agenda stad 
Veel verschillende City Deals zijn reeds afgerond, er zijn City 
Deals die nu nog lopen en nieuwe City Deals worden gestart. 
City Deals met mooie resultaten die kunnen helpen bij de op-
lossing van maatschappelijke en stedelijk opgaven. In de Tool-
box zijn deze resultaten op een rijtje gezet. Bekijk de Toolbox 
via: https://agendastad.nl/toolbox-van-agenda-stad/ 

https://agendastad.nl/over-agenda-stad/ontwerpkracht/  
https://agendastad.nl/over-agenda-stad/ontwerpkracht/  
https://agendastad.nl/over-agenda-stad/ontwerpkracht/  
https://www.chiefexplorationofficer.nl/  
https://www.chiefexplorationofficer.nl/  
https://agendastad.nl/toolbox-van-agenda-stad/  
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Meerwaarde van digitale 
transitie ervaren

De digitale transitie is een feit. Digitaal denken wordt belangrijker. Hoe kun je met slim-
me digitale oplossingen het werk beter en efficiënter doen, zodat de mens en maatschap-
pij daar baat bij hebben?

De vraag daarbij is vooral hoe je digitale transitie toepast en in welk tempo je daar in mee kunt gaan. 
Laat het je niet overkomen, maar sta open voor kansen en benut ze. Loop voorop en zet samen bewus-
te stappen. Doe meer met data. Doe dat bewust. Het is belangrijk dat wat je doet er ook echt toe doet.
Verbindend bezig zijn

Wat ik zelf interessant vind, is hoe je zaken bij elkaar kunt brengen. Binnen de gemeente Sittard-Ge-
leen zie ik zeker kansen om nog meer verbindend bezig te zijn. Door bijvoorbeeld een onderwerp dat in 
een bepaalde portefeuille speelt in bredere zin onder de aandacht te brengen. Stel prikkelende vragen, 
geef stof tot nadenken. Als we data ophalen, hoe doen we dat dan? Wat willen wij ermee? Doen we dit 
omdat het kan of omdat het zinvol is? Bewust omgaan met data kan helpen bij beter beleid maken.

Een meerwaarde van de City Deal is dat overal denkkracht zit en dat op grotere schaal ideeën kunnen 
worden geëxploiteerd. De City Deal brengt partijen bij elkaar, zodat ze samen kijken hoe ze zich ver-
der kunnen ontwikkelen. Met elkaar kennis vergaren, daarmee samen anderen helpen en zo stappen 
vooruit zetten, dat is toch fantastisch. 

Elkaar helpen
Juist op het gebied van innovatie willen gemeenten vaak zelf het wiel uitvinden. Ook op dat vlak 
geldt: kijk hoe je samen zaken kunt oppakken en elkaar kunt helpen. Bij de City Deal gebeurt dat. 
Denk aan smart mobility, hoe verkeersafwegingen elders plaatsvonden. Het is goed om te weten wat 
de argumenten voor en tegen bepaalde opties zijn. Bestudeer de verschillende meetsystemen die je 
kunt inzetten in het dagelijks beheer, bijvoorbeeld om de luchtkwaliteit te meten. Of om te bepalen 
waar je slimme verlichting wilt toepassen. Digitale transitie gaat immers ook om 
kennis delen en het benutten van kennis die anderen al  hebben in plaats van zelf 
te willen experimenteren.

Door efficiënter te werken en meer gebruik te maken van de technologie, ontstaat 
er ruimte om tijd te besteden aan zaken die er echt toe doen. Gesprekken voeren 
met inwoners bijvoorbeeld. Voor komend jaar wil ik graag meer tastbare voorbeel-
den van slimme technologie voor inwoners hebben. Zodat zij ook de meerwaarde 
van digitale transitie ervaren. 

AUTEUR Leon Geilen - wethouder Stedelijke ontwikkeling, Omgevingsbeleid, 
Mobiliteit en Leefomgeving gemeente Sittard-Geleen
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Digitalisering en tech-
nologisering veranderen 
onze steden, regio’s en 
dorpen de komende jaren 

ingrijpend. Maar welke instrumen-
ten hebben we nodig om dat op een 
zo goed mogelijke manier te laten 
verlopen? Zodat we de leefbaarheid 
in onze steden kunnen vergroten en 
onze democratische waarden kunnen 
borgen. In de City Deal ‘Een slimme 
stad, zo doe je dat’ ontwikkelen, toet-
sen en implementeren we die instru-
menten.

Context van deze City Deal
Digitalisering en technologisering 
veranderen de komende jaren op 
een ingrijpende wijze het ontwerp, 
de inrichting, het beheer, het func-
tioneren en het bestuur van regio’s, 
steden en dorpen in de hele we-
reld en dus ook in Nederland. Daar 
krijgen alle overheden, bedrijven, 

maatschappelijke organisaties, ont-
werpers, maar zeker ook inwoners 
mee te maken. De voortekenen 
hiervan zien we nu al, in onze eigen 
samenleving maar ook in verschil-
lende economische sectoren. Deze 
voortekenen zijn door te trekken 
naar ruimtelijke ordening en ge-
biedsontwikkeling.

Doel: grote opgaven 
aanpakken
De deelnemers aan deze City Deal 
stellen dat digitalisering en tech-
nologisering moet worden ingezet  
om de grote opgaven waar Euro-
pa en Nederland voor staan, aan 
te pakken. Het gaat daarbij onder 
meer om de energietransitie en 
andere gevolgen van de klimaat-
verandering; de gevolgen van de 
groeiende verstedelijking en dan 
met name de mobiliteitsdruk in ste-
den; het opzetten van een circulaire 

economie; het inclusief houden van 
onze samenleving en het leefbaar 
houden van steden en het platte-
land. . Dit is samen te vatten in het 
sustainable development goal 11 
van de Verenigde Naties: maak ste-
den inclusief, veilig, veerkrachtig 
en duurzaam.

Op een democratische manier
De deelnemers aan deze City Deal 
vinden dat digitalisering en techno-
logisering moet bijdragen aan een 
samenleving waarin iedereen in 
vrijheid kan leven en dat het moet 
leiden tot het versterken van de 
democratie. Die samenleving moet 
veilig zijn met een betrouwbaar 
maatschappelijk verkeer. Dat is niet 
altijd vanzelfsprekend of eenvoudig: 
ontwikkelingen door digitalisering 
en technologisering kunnen deze 
vrijheid en democratie ook bedrie-
gen. Daarom moeten de ethische di-
lemma’s die door het Rathenau In-
stituut zijn benoemd in het rapport 
‘Opwaarderen’ in acht worden ge-
nomen. Dat zijn: privacy, autonomie, 
veiligheid, controle over technolo-
gie, menselijke waardigheid, recht-
vaardigheid, machtsevenwicht.

Digitalisering inzet-
ten voor leefbaar-
heid en democratie

City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’
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Organisatie City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’

De City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’ wordt op verzoek van Agenda Stad van het Ministerie van BZK en 
Stedennetwerk G40 uitgevoerd door de Future City Foundation. City Deals worden vanuit het programma Agenda 
stad ondersteund door Dealmakers. Dealmakers zijn verantwoordelijk voor de koppeling van vraagstukken aan de 
collega’s van het Rijk en de algemene coördinatie. 

Dealmakers van de City Deal 
'Een slimme stad, zo doe je dat': 
Farida Polsbroek 
- farida.polsbroek@minbzk.nl 
+316 507 68 289
Diana van Altena (inhoudelijk) 
- diana.altena@minbzk.nl

Projectleider van de City Deal 
‘Een slimme stad, zo doe je dat’: 
 Jan-Willem Wesselink 
– jan-willem@future-city.nl 
+316 286 38 426

Projectsecretaris van de City Deal 
‘Een slimme stad, zo doe je dat’:
Wendolijn Beukers 
– wendolijn@future-city.nl 
+316 515 81 656
 

Wat er verandert
De deelnemers aan deze City Deal 
zien dat digitalisering en technolo-
gisering de volgende verandering 
behelst: door digitalisering en tech-
nologisering worden alle objecten 
en gebruikers daarvan in het fysie-
ke domein met elkaar verbonden 
tot een intelligent netwerk. Dat be-
tekent dat alle onderdelen van die 
fysieke ruimte, en alle mensen die 
daar zijn, met elkaar kunnen com-
municeren. Hierdoor wordt afstand 
tussen regio’s, steden en dorpen 
veel minder relevant en wordt de 
samenleving veel flexibeler. De ver-
wachting is dat er daardoor meer 
behoefte komt aan betekenisvolle 
en uitgesproken plekken die door 
groepen mensen als aangenaam 
worden ervaren, want als de sa-
menleving erg flexibel wordt, zijn 
mensen in principe bij voorkeur op 
de plek die ze op dat specifieke mo-
ment het aangenaamst vinden.

Focus op processen
De deelnemers aan deze City Deal 
constateren dat om deze en ande-
re vragen goed te kunnen beant-
woorden, bestaande processen en 

instrumenten voor ontwerp, inrich-
ting en beheer van de stad moeten 
worden aangepast. Dat overheden, 
bedrijven, maatschappelijke orga-
nisaties en inwoners op een nieuwe 
manier met elkaar moeten samen-
werken. Er moeten nieuwe afspra-
ken worden gemaakt, nieuwe werk-
wijzen worden bedacht. Dat leidt tot 
grote veranderingen en vraagt om 
bestuurlijke lef en een praktische 
benadering passend bij de lokale 
verschillen, gekoppeld aan Euro-
pa en de rest van de wereld. Met 
oog voor de kansen, bedreigingen 
en het onverwachte. Als dit alles 
wordt gedaan, dan wordt optimaal 
gebruikgemaakt van de kansen die 
digitalisering en technologisering 
bieden.

In deze City Deal willen we ten min-
ste twaalf processen veranderen 
waarmee regio’s, steden en dor-
pen worden ontworpen, ingericht, 
beheerd en bestuurd, zodat opti-
maal gebruik kan worden gemaakt 
van de kansen die digitalisering en 
technologisering bieden. De deel-
nemers aan de City Deal spannen 
zich gedurende de looptijd van de 

City Deal in om deze twaalf proces-
sen te veranderen, deze processen 
te borgen, te implementeren en 
opschaling te bereiken. Dit gebeurt 
vanuit de bestaande praktijk, waar-
door de ontwikkelde oplossingen 
vraaggestuurd en niet aanbodge-
stuurd zijn.

We willen dat de tools die worden 
ontwikkeld de stad democratischer 
en duurzamer maken en haalbaar, 
schaalbaar en deelbaar zijn.
Lees meer over de City Deal ‘Een 
slimme stad, zo doe je dat’ op: 
www.citydealslimmestad.nl

Voortzetting
Deze City Deal is getekend in de-
cember 2020 en heeft een looptijd 
tot 1 januari 2023. De City Deal 
wordt voortgezet tot ten minste 
1 januari 2025.

Lees meer over de resultaten die 
zijn behaald op pagina 16.

En lees over de volgende fase op 
pagina 20..

http://www.citydealslimmestad.nl
http://www.citydealslimmestad.nl
http://www.citydealslimmestad.nl
http://www.citydealslimmestad.nl
http://www.citydealslimmestad.nl
http://www.citydealslimmestad.nl
http://www.citydealslimmestad.nl
http://www.citydealslimmestad.nl
http://www.citydealslimmestad.nl
http://www.citydealslimmestad.nl
http://www.citydealslimmestad.nl
http://www.citydealslimmestad.nl
http://www.citydealslimmestad.nl
http://www.citydealslimmestad.nl
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Wim Willems – G40 en gemeente 
Apeldoorn - medevoorzitter G40 
themagroep smart cities en wethouder 
(voorzitter) 
Wim Willems is, samen met wethouder Michiel van 
Willigen uit Zwolle, voorzitter van de bestuurlijke 
themagroep Smart Cities bij het Stedennetwerk G40 
en wethouder in Apeldoorn. Willems pleit voor meer 
bewustwording op dit onderwerp: ‘We leven in een 
spannende en inspirerende tijd. Als overheid zitten 
we in een transitiefase. We leggen nu de basis voor 
onze toekomstige samenleving waarbij steeds meer 
beschikbare data inwoners en overheid op verant-
woorde wijze helpen onze welzijn te verbeteren en 
onze steden leefbaar te houden. Als lokale overheid 
nemen we daar graag het voortouw in.’ 
https://www.linkedin.com/in/wim-willems-b500b55 
Stand december 2022 – Inmiddels is Wim Willems
aan de slag bij Facilicom en niet langer wethouder
van Apeldoorn.

Cathalijne Dortmans – gemeente Hel-
mond – wethouder
Cathalijne Dortmans is wethouder in Helmond en ook 
projectwethouder Brainport Smart District, waar zij 
voorzitter is van het bestuur. Ze vindt het belangrijk 
dat digitalisering ten goede komt van inwoners en dat 
iedereen kan profiteren van de kansen die de infor-
matiesamenleving biedt.                     
https://www.linkedin.com/in/cathalijne-dort-
mans-40141b5 
Cathalijne Dortmans is na de gemeenteraadsverkie-
zingen van 2022 gestopt met haar werkzaamheden 
voor de stuurgroep.

Patrick Gaynor – Waterschap Vallei & 
Veluwe  - Heemraad
Patrick Gaynor is VVD heemraad binnen het college van 
dijkgraaf en heemraden van Waterschap Vallei en Velu-
we. Digitalisering is zijn speerpunt, daarnaast heeft hij 
waterveiligheid, energietransitie en de Omgevingswet 
in zijn portefeuille. Gaynor heeft voor zijn periode als 
heemraad diverse interim-opdrachten uitgevoerd bij 
waterschappen en kent zo de waterschapswereld. Om 
die reden vroeg de lokale VVD-afdeling hem om zich 
verkiesbaar te stellen. Het totale college van dijkgraaf 
en heemraden Vallei en Veluwe kent vier heemraden 
en een dijkgraaf.
https://www.linkedin.com/in/patrick-gaynor-3a94a8   
Patrick Gaynor heeft per 1 juli 2022 zijn werkzaam- 
heden voor de stuurgroep gestopt.

Ralph Geers – gemeente ’s-Hertogenbosch 
– wethouder 
Ralph Geers is wethouder in ’s-Hertogenbosch met de 
portefeuille Economie, Leefomgeving & Milieuzaken, 
waar ook data-economie en innovatie onder vallen. Hij 
zet zich in voor slimmer werken in de openbare ruimte 
zodat mensen een prettige, veilige en schone leefom-
geving hebben. 
https://www.linkedin.com/in/ralphgeers
 
Noud Hooyman - Ministerie BZK - 
Hoofd cluster Beleid Geoinformatie
Noud Hooyman is Chief Geoinformation Officer bij het 
ministerie van BZK. Hij geeft strategische adviezen 
over de inzet van geoinformatie -bijvoorbeeld via Digital 
Twins-  bij de beleidsprocessen van de fysieke leefom-
geving. Tevens is Noud sinds 1 januari 2019 de nieuwe 
voorzitter van het Centraal College van Deskundigen 
Datastandaarden. Dit college ziet erop toe dat bodem-, 
water- en archeologische gegevens door alle betrokke-
nen digitaal kunnen worden uitgewisseld.https://www.
linkedin.com/in/noud-hooyman-23981511

De stuurgroep van de City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’ bestaat uit bestuurders en directeuren van 
partners van de City Deal. Stuurgroepleden spelen een actieve rol in de City Deal en zijn onze ambassa-
deurs naar buiten. Daarbij toetsen ze de voortgang van de City Deal, adviseren ze over inhoudelijke keuzes 
en controleren ze de begroting. De stuurgroep is in 2022 twee keer bij elkaar gekomen. In 2023 staan vier 
vergaderingen op de planning. In verband met onder andere de gemeenteraadverkiezingen is de stuurgroep 
van samenstelling gewijzigd. In 2023 wordt deze verder uitgebreid.

Stuurgroep City Deal ‘Een slimme stad, 
zo doe je dat’

https://www.linkedin.com/in/wim-willems-b500b55
https://www.linkedin.com/in/cathalijne-dortmans-40141b5
https://www.linkedin.com/in/cathalijne-dortmans-40141b5
https://www.linkedin.com/in/patrick-gaynor-3a94a8
https://www.linkedin.com/in/ralphgeers
https://www.linkedin.com/in/noud-hooyman-23981511  
https://www.linkedin.com/in/noud-hooyman-23981511  


15AGENDA STAD

Caspar de Jonge, Ministerie van Infra-
structuur en Waterstaat - programma-
manager Data en Diensten
De weg naar een duurzame en leefbare stad vraagt 
om samenwerking van een heel ecosysteem van het 
Rijk, provincies, gemeenten en bedrijven. Alleen door 
slim samen te werken kom je tot duurzame oplossin-
gen, zoals het gebruik van deelmobiliteit, waardoor 
de auto de stad uit kan. In zijn werk bij  het ministerie 
voor Infrastructuur en Waterstaat zet Caspar de Jon-
ge zich in voor die slimme samenwerking. 
https://www.linkedin.com/in/caspar-de-jonge 

Erik Nieuwenburg -BPD – directeur digi-
tale transitie 
Erik Nieuwenburg is sinds 2020 directeur Digitale 
Transformatie bij BPD. Hij wil met BPD een voortrek-
kersrol innemen om digitalisering in te zetten voor 
meer ketensamenwerking in gebiedsontwikkeling. 
Volgens hem kan digitale technologie helpen om 
meer de samenhang tussen de verschillende pro-
cessen te zien. Als directeur zet hij zich ervoor in dat 
BPD een datagedreven organisatie wordt, waarin het 
werken met nieuwe technologieën een vanzelfspre-
kend onderdeel vormt van de bedrijfscultuur en be-
drijfsvoering. 
https://www.linkedin.com/in/erik-nieuwen-
burg-13a6163 

Anita Nijboer - SIX Advocaten, partner 
en advocaat
Anita Nijboer was partner bij de sectie Bestuursrecht 
van Kennedy Van der Laan. Inmiddels is ze overge-
stapt naar SIX Advocaten. Ze adviseert en procedeert 
over algemeen bestuursrecht en het omgevings-
recht. Ze heeft onder andere een modelverordening 
voor de smart city opgesteld die gemeenten kunnen 
gebruiken om smartcitytechnologie te reguleren. Dit 
is ook een van de instrumenten waar we aan werken 
in de City Deal. Haar uitgangspunt is: hoe zorg je er-
voor dat je de mogelijkheden benut die de technolo-
gie biedt terwijl je er tegelijkertijd voor zorgt dat onze 
waarden/mensenrechten niet in het gedrang komen?
https://www.linkedin.com/in/anita-nijboer

Shahid Talib - Heijmans, directeur 
smart cities
Digitalisering kan bijdragen aan de bouw van een 
gezonde leefomgeving. Data zijn een middel om tot 
een gezonde leefomgeving te komen. In Maanwijk 
(Leusden) laat Heijmans zien dat de verknoping van 
ruimte, technologie en natuur een wijk oplevert die 
socialer, slimmer en gezonder is. Ook doet Maanwijk 
recht aan actuele woonwensen en maatschappelijke 
uitdagingen. Zo ontwikkelt Heijmans de blauwdruk 
voor een wijk waarin sociale verbondenheid vanzelf-
sprekend is. Niet alleen binnen de wijk zelf, maar ook 
met bewoners van de omliggende wijken. 
https://www.linkedin.com/in/shahid-talib-138a8532 
Sinds oktober 2022 werkt  Shahid Talib bij Facilicom 
en neemt in die hoedanigheid aan de stuurgroep deel. 

https://www.linkedin.com/in/caspar-de-jonge
https://www.linkedin.com/in/erik-nieuwenburg-13a6163
https://www.linkedin.com/in/erik-nieuwenburg-13a6163
https://www.linkedin.com/in/anita-nijboer
https://www.linkedin.com/in/shahid-talib-138a8532


16 CITY DEAL ‘SLIM MAATWERK’16 CITY DEAL ‘EEN SLIMME STAD, ZO DOE JE DAT’

In de Dealtekst van de City Deal ‘Een 
slimme stad, zo doe je dat’ zijn aan 
het begin van de City Deal doelen 
opgesteld. Na twee jaar City Deal 
blikken we terug op wat we hebben 
bereikt. De originele Dealtekst vindt u 
hier: https://agendastad.nl/content/
uploads/2022/07/stcrt-2021-44432.
pdf 

In het kort 
>> 63 partners 
>> Gewerkt aan 14 processen 
>> 16 instrumenten opgeleverd 
>> ‘Toolbox Slimme Stad’ met al ruim 
>> 250 bestaande instrumenten
>>   5 potentiële (her)ontwikkelingslo-

caties of -gebieden benoemd voor 
de volgende stap

>>  Een internationaal netwerk van 
smartcityexperts gecreëerd 

>>  24 City Deal partnerbijeenkom-
sten georganiseerd 

>>   3 subsidies toegekend gekregen  
>> 1 nieuwe City Deal ‘Slim Maatwerk’ 
>>   3 succesvolle subsidies binnen- 

gehaald 

Doel van de City Deal (artikel 
3 van de Dealtekst) 
In deze City Deal stelden de partners 
zich tot doel om processen te ver-
anderen waarmee regio’s, steden en 
dorpen worden ontworpen, ingericht, 
beheerd en bestuurd, zodat optimaal 
gebruik kan worden gemaakt van de 
kansen die digitalisering en technolo-
gisering bieden.

De partners hebben zich ingespan-
nen om gedurende de looptijd van 
de City Deal 14 processen te veran-
deren, deze processen te borgen, 
te implementeren en opschaling te 
bereiken. Dit gebeurde vanuit de  
bestaande praktijk, waardoor de ont-
wikkelde oplossingen vraaggestuurd 
en niet aanbodgestuurd zijn. De part-
ners ontwikkelden, per te veranderen 
proces, één of meerdere instrumen-
ten waarmee het veranderde proces 
kan worden uitgevoerd. In totaal zijn 
er 16 instrumenten opgeleverd.

Het nieuw ontwikkelde proces en het 
daarbij behorende instrument (en) 
werden waar mogelijk in de praktijk 
getest. Dit is niet voor elk instrument 
gelukt, omdat het niet meer paste 
binnen de looptijd van de City Deal. 
Deze tools worden in de volgende 
stap van de City Deal in de praktijk 
getest.  

De partners ontwikkelden en vul-
den een online instrumentenkoffer 
‘Toolbox Slimme Stad’ (http://tool-
boxslimmestad.nl/) waarin de nieu-
we instrumenten zijn verzameld. De 
instrumentenkoffer is aangevuld met 
al ruim 250 bestaande instrumenten 
uit binnen- en buitenland.

De partners spanden zich in om de 
nieuw ontwikkelde processen en 
instrumenten te borgen en bekend 
te maken in de vakwereld, zodat ze 
worden toegepast in de praktijk.

De partners onderzochten daarnaast 
gedurende de looptijd van deze City 
Deal de mogelijkheid om op een aan-
tal (her)ontwikkelingslocaties of -ge-
bieden de ontwikkelde instrumenten 

toe te passen. Op dit moment zijn we 
in gesprek met met vijf partijen in ge-
sprek over de eerste aanzet tot show-
cases. In de volgende stap van de City 
Deal selecteren we 3 of meer show-
cases waar we aan gaan werken. 

De City Deal had daarnaast ook tot 
doel om de algemene kennis over 
het onderwerp van instrumenten en 
de bewustwording van de impact van 
de digitalisering en technologisering 
te vergroten binnen het eigen net-
werk van de partners en daarbuiten. 
Daarvoor hebben we verschillende 
publicaties in landelijke media en in 
vakmedia gemaakt. Zo waren we on-
der andere te gast bij BNR en publi-
ceerden 12 pagina’s over de slimme 
stad in het gerenommeerde vakblad 
Blauwe Kamer. 

Principes en randvoorwaar-
den (artikel 4 van de Deal-
tekst) 
Bij het beschrijven van de processen 
en het ontwikkelen van de instru-
menten, is uitgegaan van de volgende 
principes en randvoorwaarden:
>>   Dat de processen en instrumenten 

democratisch zijn en bijdragen 
aan een duurzame stad. 

>>   Democratisch – Er wordt reke-
ning gehouden met de ethische 
dilemma’s die door het Rathenau 
Instituut zijn benoemd in het rap-
port ‘Opwaarderen’: privacy, au-
tonomie, veiligheid, controle over 
technologie, menselijke waardig-
heid, rechtvaardigheid, machtse-
venwicht. 

>>   Duurzaam – Zoals bedoeld in het 
sustainable development goal 11 
van de Verenigde Naties: ‘maak 
steden inclusief, veilig, veerkrach-

De resultaten van 2 jaar City Deal
‘Een slimme stad, zo doe je dat’ 

https://agendastad.nl/content/uploads/2022/07/stcrt-2021-44432.pdf
https://agendastad.nl/content/uploads/2022/07/stcrt-2021-44432.pdf
https://agendastad.nl/content/uploads/2022/07/stcrt-2021-44432.pdf
http://toolboxslimmestad.nl/
http://toolboxslimmestad.nl/
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tig en duurzaam.’ 
>>   Overige randvoorwaarden zijn dat 

de processen en instrumenten 
haalbaar, schaalbaar en deelbaar 
zijn. 

>>   Haalbaar – Binnen een afgespro-
ken tijd, met een afgesproken 
budget wordt een bepaald resul-
taat behaald. Dit resultaat is toe-
pasbaar in de gangbare praktijk. 

>>   Schaalbaar – Geschikt voor de 
gangbare praktijk en zoveel mo-
gelijk gestandaardiseerd. Waar 
mogelijk wordt gebruikgemaakt 
van bestaande uniforme uitgangs-
punten, zoals standaarden, af-
spraken en normen.  

>>   Deelbaar – Het resultaat kan 
breed gebruikt worden. Vendor 
lockins worden voorkomen.

 
In de werkgroepen is voortdurend 
kritisch gekeken naar bovenstaande 
principes en randvoorwaarden. Dit 
deden ze door processen te testen 
in verschillende organisaties, maar 
ook door usecases te verzamelen en 
tegen het licht van de nieuwe proces-
sen te toetsen. Maar ook door kennis 
en expertise van buiten te halen. Bij-
voorbeeld de werkgroepen Aanbe-
steden van een Urban Dataplatform 
en Ethiek die verschillende experts 
uitnodigden om een presentatie te 
geven over een specifiek thema of 
project. 

Organisatie (artikel 5 van de 
Dealtekst) 
De organisatie van deze City Deal is 
als volgt ingericht: 
Projectorganisatie – De City Deal 
wordt aangestuurd en georganiseerd 
door een projectorganisatie die ten-

minste bestaat uit een projectmana-
ger (Jan-Willem Wesselink) en pro-
jectsecretaris (Wendolijn Beukers). 

Bestuurdersnetwerk – We hebben 
in totaal 4 keer (2 keer per jaar) een 
bijeenkomst georganiseerd voor alle 
bestuurders die de City Deal hebben 
getekend (of hun opvolgers). Hierin 
werd de voortgang gepresenteerd en 
vervolgstappen voorgesteld binnen 
en na de looptijd van de City Deal. 

Stuurgroep – We hebben in totaal 4 
keer (2 keer per jaar) een overleg ge-
organiseerd met de stuurgroep. Deze 
had de volgende samenstelling: Wim 
Willems (G40/gemeente Apeldoorn), 
Cathalijne Dortmans (gemeente Hel-
mond), Patrick Gaynor (Waterschap 
Vallei & Veluwe), Noud Hooyman (Mi-
nisterie van BZK), Anita Nijboer (SIX 
Advocaten, voorheen Kennedy Van 
der Laan), Shahid Talib (Facilicom, 
voorheen Heijmans).  

Kerngroep – de projectorganisatie 
werd ondersteund door de kern-
groep, vanuit het ministerie van BZK 
met dealmaker Farida Polsbroek, en 
Patricia Overheul en Diana Altena. En 
vanuit Stedennetwerk G40 door Rolf 
Tjemmes. 

Kwaliteitsteams – Vanuit het netwerk 
van de City Deal zijn kwaliteitsteams 
samengesteld die gevraagd en onge-
vraagd advies konden geven aan de 
werkgroepen. Leden van de teams 
waren partners van de City Deal. We 
hebben de volgende kwaliteitsteams 
opgezet: een algemeen kwaliteits-
team, een ontwerpkwaliteitsteam, 
een technisch kwaliteitsteam, een 

kwaliteitsteam publieke en democra-
tische waarden, en een internationaal 
kwaliteitsteam. Niet alle kwaliteits-
teams zijn goed van de grond geko-
men. Dit kwam met name door de 
dubbele rol van partners en de extra 
tijdsbesteding die de kwaliteitsteams 
van hen vroegen. Het internationale 
kwaliteitsteam was wel een succes. 
Zij hebben 2 keer in de looptijd van 
de City Deal waardevolle feedback 
gegeven op de instrumenten en het 
heeft een internationaal netwerk van 
smartcityexperts opgeleverd. 

Werkgroepen – Per proces is een 
werkgroep geformeerd, in totaal 14 
werkgroepen, waarin de procesvraag 
stapsgewijs werd opgelost en instru-
menten zijn ontwikkeld. De partners 
hebben samen bepaald welke werk-
groepen zijn opgezet en hebben deel-
genomen aan de werkgroepen.

Werkwijze (artikel 6 van de 
Dealtekst) 
We hadden als doel gesteld dat iede-
re partner zou deelnemen aan ten-
minste twee werkgroepen. Sommige 
partners hebben deelgenomen aan 
meerdere werkgroepen en andere 
partners hebben door omstandighe-
den niet of slechts voor een periode 
deelgenomen aan de werkgroepen. 

Aan elke werkgroep hebben tenmin-
ste drie partners deelgenomen. De 
ontwikkelde instrumenten zijn niet in 
elke organisatie in de praktijk getest, 
maar de betrokken partners hebben 
de instrumenten wel tegen het licht 
van hun organisatie beoordeeld en 
verbeterd. Hierdoor zijn oplossingen 
ontwikkeld die breed toepasbaar zijn 
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en vraaggestuurd kunnen worden in-
gezet. 

Iedere werkgroep werd getrokken 
door een van de deelnemende part-
ners aan die werkgroep. Daarnaast 
had elke werkgroep een werkgroep-
secretaris. Die rol werd vervuld door 
jongprofessionals van Jelmer.  

De werkgroepen kwamen elke maand 
samen tijdens (online) City Deal bij-
eenkomsten. In totaal hebben we 24 
bijeenkomsten georganiseerd. 

De partners waren ook naast de 
maandelijkse bijeenkomsten met  
elkaar in contact om kennis uit te  
wisselen. 

De partners werkten daarbij, waar 
nodig en relevant, samen met andere 
partijen, organisaties en overheden 
daarbuiten. 

De door de werkgroepen ontwikkelde 
instrumenten zijn verzameld in de 
online instrumentenkoffer ‘Toolbox 
Slimme Stad’. 

We hadden als doel om per te ont-
wikkelen instrument de (eigendoms)
rechten vast te leggen in een aanvul-
lend convenant. Nu de huidige City 
Deal ten einde loopt en de instrumen-
ten zijn opgeleverd, zijn we met de 
partners in gesprek om ook de rech-
ten vast te leggen.    

De partners onderzochten daarnaast 
gedurende de looptijd van deze City 
Deal de mogelijkheid om op een aan-
tal (her)ontwikkelingslocaties of -ge-
bieden de ontwikkelde instrumenten 
toe te passen. Op dit moment zijn we 
in gesprek met de gemeenten ’s-Her-

togenbosch, Sittard-Geleen, Roese-
lare (België) en Almere en met BPD 
over de eerste aanzet tot showcases. 
In de volgende stap van de City Deal 
selecteren we 3 of meer showcases 
waar we aan gaan werken. 

Resultaten en voortgang van lopende 
processen hebben we gedeeld met 
de rest van de vakwereld, bijvoor-
beeld tijdens de Data Week NL (in 
2021 en 2022), op Dag van de Stad 
(2022) en in Barcelona op de Smart 
City Expo World Congress (2022) en 
op de jaarlijkse City Deal evenemen-
ten. Daarnaast hebben we gepubli-
ceerd in relevante vakmedia en waar 
mogelijk in landelijke publieksmedia. 
Ook werd de City Deal opgenomen in 
de Nationale Omgevingsvisie (NOVI, 
september 2020). 

En de City Deal heeft nog 
meer opgeleverd:
>>  We zijn blij dat de Europese Com-

missie onze aanvraag in het kader 
van het ‘Technical Support Instru-
ment (TSI)’ heeft goedgekeurd.  
Binnen de aanvraag is het betrek-
ken van burgers bij burgermeeti-
nitiatieven benoemd; het mogelijk 
maken dat uitkomsten van deze 
initiatieven vergeleken kunnen 
worden en het voorkomen dat 
groepen worden uitgesloten. Deze 
opdracht wordt uitgevoerd door 
Eurocities, waarmee de City Deal 
werkgroepen een Europees spie-
gelproject krijgen. Ook wordt een 
kenniscentrum opgezet waarmee 
deze en andere smart-city-tools 
op een actieve manier kunnen 
worden gedeeld met de rest van 
de wereld. Eurocities heeft hiertoe 
het project CitiMeasure opgezet.

>>  Bij het Innovatiebudget Digitale 

Overheid is succesvol een subsi-
die aangevraagd van € 711.775,00 
door partners van de City Deal 
‘Een Slimme Stad, zo doe je dat’ 
(Argaleo, ELBA\REC, Future City 
Foundation, Gemeente Den Haag, 
Nationale Politie. WE-CPV) in sa-
menwerking met TNO, TU Delft en 
Q-TC. De aanvraag is een direct 
vervolg op de werkgroep ‘Crowd 
Safety Manager’ in de City Deal.

>>  We zijn ook heel blij met het Eu-
ropese project Smart City Moni-
tor. Binnen dit project werken City 
Deal partners gemeente ’s-Her-
togenbosch en gemeente Breda) 
en Argaleo samen met kennisin-
stellingen (Breda University of 
Applied Sciences, Jheroniumus 
Academy of Data Science) en het 
bedrijf Geodan samen. Het project 
heeft als doel: de binnensteden 
van ’s-Hertogenbosch en Breda 
aantrekkelijker, beter bereikbaar, 
gezonder, vitaler en duurzamer 
maken, door innovatieve en ef-
fectieve producten en diensten 
op basis van real-time en lange 
termijn inzicht in bezoekers- en 
mobiliteitsstromen uit data over 
de openbare ruimte.
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En dit vinden onze partners 
Dit was nog niet alles, want de City Deal is meer dan alleen werkgroepen, instrumenten en een tool-
box. Het is bovenal een netwerk van mensen, die elkaar in die twee jaar steeds beter hebben leren 
kennen en weten wat ze aan elkaar hebben. Onze partners delen wat de City Deal hen persoonlijk 
heeft opgeleverd. 

“Voor ons heeft deze City Deal nieuwe connecties gecreëerd met de diverse gemeenten en andere netwerk- 
partners. Daarnaast hebben we ons bestaande netwerk ook kunnen versterken en geloven we in 1+1=3.  
Voor ons als innovatiecampus levert de City Deal meer bekendheid op als campus, maar ook voor de  
projecten zoals het Public Services Lab en het ELSA-lab Armoede & schulden en de ELSA-labs community.” 

Ivo George & Pieter Custers - Brightlands Smart Services Campus

“Het warme welkom door een open en enthousiaste groep! We hebben in de bijeenkomsten snel een goed  
beeld gekregen wat er speelt op het thema slimme stad en zo kunnen verkennen wat wij daarin kunnen  
bijdragen. Daarbij ook veel nieuwe contacten opgedaan, zicht op welke organisaties zich binden aan dit  
brede thema vanuit verschillende invalshoeken.” 

Pieterjan Nijhuis – Over Morgen

“De netwerkfunctie! Ook de aanjaagfunctie is significant.” 
Jeroen Steenbakkers – Argaleo

“Het netwerk door het hele land, zowel in de publieke als private sector. Dat is van onschatbare waarde. Dat 
je kunt sparren over dingen, het kunnen hebben over de maatschappelijke waarde. En je hebt een platform om 
ideeën te toetsen, dat is misschien nog wel belangrijker.” 

Ramon Groote – Provincie Noord-Brabant

“Het netwerk en de platformfunctie van de City Deal community.”  
Michiel van Dongen – Ministerie van IenW

“De werkgroep is een kennisnetwerk geworden. Een feestje om bij te horen.” 
Marieke Beekers – gemeente Breda

“Het opleveren van onze smartcityvisie was voor ons een ijkpunt in 2021.  
Dit is mede dankzij de City Deal een beweging in de juiste richting.” 

Marjolein Pauly – gemeente Sittard
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Fase 2: 

Toepassen en 
opschalen

Zo gaan we verder met de City Deal 
‘Een Slimme Stad, zo doe je dat’

AUTEUR Jan-Willem Wesselink - Projectleider City Deals ‘Een slimme stad, zo doe je dat’ en ‘Slim Maatwerk’

Nederland staat voor 
grote opgaven om onze 
steden, dorpen en re-
gio’s leefbaar en duur-

zaam te houden. Die kunnen we al-
leen oplossen als we daarvoor, op 
een democratische manier, ook de 
kansen benutten die digitalisering 
en technologisering ons bieden. Om 
dat te bereiken hebben ondertussen 
63 partners de City Deal ‘Een slimme 
stad, zo doe je dat’ ondertekend. Hier-
in ligt de focus op procesinnovatie en 
het opzetten van onderlinge samen-
werking. Met als doel onze regio’s, 
steden en dorpen leefbaar en sociaal 
te houden en onze democratie te ver-
sterken.

Met succes, want er zijn nieuwe in-
strumenten ontwikkeld waarmee 
smartcityoplossingen gemakkelijker 
kunnen worden toegepast, er is een 
toolbox opgezet met ruim 250 instru-
menten en er is ruim anderhalf mil-

joen euro aan (Europese) subsidies 
verkregen, bijvoorbeeld om de crowd 
safety manager te toetsen op Scheve-
ningen. En er is op 27 juni een tweede 
City Deal ondertekend, de City Deal 
‘Slim Maatwerk’, waarin de focus ligt 
op het sociaal domein en waarin het 
doel is om de kansen van digitalise-
ring te benutten om Nederlanders 
zo lang mogelijk op een fijne manier 
zelfstandig thuis te laten wonen. De 
afgelopen jaren hebben de partners 
bovendien stap voor stap ontdekt dat 
ze kunnen vertrouwen op elkaars ex-
pertise en daardoor ontstaat er snel-
heid in innovatie. Er is zo een groot 
en stevig smartcitynetwerk ontstaan

We hebben hiermee een goede basis 
om op een democratische manier de 
kansen te benutten die digitalisering 
en technologisering ons bieden. En 
daar willen we echt mee aan de slag. 
Daarom willen we een nieuwe stap 
maken met de City Deal ‘Een slimme 

stad, zo doe je dat’ waarin we focus-
sen op toepassen en opschalen. 

Dat doen we als volgt:

Kenniscentrum

Praktijk
Thema

Oplossing

Praktijk
Thema

Praktijk
Thema

Oplossing

Praktijk
Project

OplossingOplossing
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Kenniscentrum

Praktijk
Thema

Oplossing

Praktijk
Thema

Praktijk
Thema

Oplossing

Praktijk
Project

OplossingOplossing

1 >> Praktijk - We verzamelen en 
delen usecases uit het hele land en 
initiëren Slimme Stad Showcases. 
Daarmee ontsluiten we de slim-
mestadpraktijk voor iedereen. Kort-
om, letterlijk een slimme stad, zo 
doe je dat. 

2 >> Thema - We zetten communi-
ties of practice op. Daarin staat het 
uitwisselen van kennis en ervarin-
gen centraal. Zo voorkomen we dat 
het wiel opnieuw wordt uitgevonden. 
In de showcases en CoP’s zoeken we 
naar vragen op het gebied van:

3 >> Oplossing – Samen met part-
ners ontwikkelen we nieuwe smart-
cityoplossingen die een antwoord 
geven op de grote opgaven in ons 
land, de werking van de slimme stad 
verbeteren en haalbaar, schaalbaar 
en deelbaar zijn. 

4 >> Proces - We werken verder aan 
de inbedding van de slimme stad in 
de eigen organisatie en opschaling in 
de rest van Nederland. We ontwikke-
len daarvoor instrumenten en bijbe-
horende cursussen en trainingen. 
Dit doen we vanuit een groeiend net-
werk dat we verder uitbouwen en 
faciliteren:

5 >> Kenniscentrum - De City Deal 
is bovenal een groeiend netwerk met 
deelnemers uit alle geledingen van 
het smartcitywerkveld, die samen 
aan de slag zijn met het realiseren 
van slimme, duurzame en democrati-
sche steden. Via de City Deal verster-
ken we dat netwerk online en offline 
en zo ontstaat meer samenhang. 
Dit alles doen we op verzoek van 
het Ministerie van BZK (program-
ma Agenda Stad) in samenwerking 
met Stedennetwerk G40. We wer-
ken nauw samen met de City Deal  

‘Slim Maatwerk’, het Ecosysteem 
‘Dutch Metropolitan Innovations’ en 
uiteraard met onze partners, want 
de City Deal is een samenwerking 
tussen partijen die willen innoveren 
en experimenteren en die de kansen 
van digitalisering en technologise-
ring willen benutten om in Neder-
land en daarbuiten de sustainable 
development goals te halen, pro-
blemen in het sociaal domein op te 
lossen en om onze samenleving de-
mocratischer te maken.

Lees het hele plan voor de volgen-
de stap van de City Deal via: https://
agendastad.nl/verlenging-city-deal-
een-slimme-stad-zo-doe-je-dat-toe-
passen-en-opschalen/

https://agendastad.nl/verlenging-city-deal-een-slimme-stad-zo-doe-je-dat-toepassen-en-opschalen/
https://agendastad.nl/verlenging-city-deal-een-slimme-stad-zo-doe-je-dat-toepassen-en-opschalen/
https://agendastad.nl/verlenging-city-deal-een-slimme-stad-zo-doe-je-dat-toepassen-en-opschalen/
https://agendastad.nl/verlenging-city-deal-een-slimme-stad-zo-doe-je-dat-toepassen-en-opschalen/


22 CITY DEAL ‘SLIM MAATWERK’

Digitalisering in 
het sociaal domein

Het is helaas 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. In de City Deal ‘Slim Maat-
werk’ willen we onderzoeken wel-
ke oplossingen digitalisering en 
technologisering hiervoor kunnen 
bieden.

Als we de complexe, meervoudi-
ge problematiek uit het sociaal 
domein willen oplossen, moeten 
we gebruikmaken van de nieuw-
ste technieken. Digitalisering en 
technologisering bieden nieuwe 
kansen, voor zowel de inwoner, de 
hulpverleners, de gemeente en de 
zorgsector. We moeten het zo orga-
niseren dat we gebruikmaken van 
de kansen die nieuwe technologie 
biedt, en het tegelijkertijd onze de-
mocratie versterkt.  

In deze City Deal focussen we op 
het innoveren, implementeren en 
continueren van een aantal ver-
schillende processen binnen het 
sociaal domein waar digitalisering 
en technologisering een positief 
effect op kunnen hebben. Want in 
processen is geborgd hoe we wer-
ken. En dus uiteindelijk hoe we visie 
vertalen naar uitvoering. Proces-
sen zijn de basis onder het beleid. 
Denk daarbij bijvoorbeeld aan de 
manier waarop de communicatie 
tussen verschillende hulpverleners 
verloopt, zodat één cliënt ook één 
dossier heeft. Of hoe we kunnen 
meten en voorspellen welke mix 
van ingrepen voor welke inwoner 
zinvol is. En op welk moment. Of 
aan de processen om data zo te 
analyseren dat vroegsignalering 
mogelijk is, zonder dat dit ten koste 
gaat van de privacy en autonomie 
van inwoners

In deze City Deal willen we ten min-
ste acht processen  veranderen, 
waarbij we onderzoeken welke mo-
gelijkheden digitalisering en tech-
nologisering kan bieden om voor en 
met deze hulpvragers ingewikkelde 
problemen op te lossen, zodat ze 
weer actief onderdeel van de maat-
schappij kunnen uitmaken.

De processen raken de drie thema’s 
uit de propositie ‘De winst van het 
sociaal domein‘ van Divosa. Hierin 
worden een aantal problemen in het 
sociaal domein benoemd:
>>  Zo heeft een groep Nederlanders 

problemen op het terrein van be-
staanszekerheid, zoals bijvoor-
beeld een slechte woonsituatie, 
gezondheidsklachten, eenzaam-
heid, schulden, inkomensproble-
men. Niet zelden zijn dit complexe 
en meervoudige problemen en 
wordt door meerdere hulpverle-
ners gewerkt aan een deel van 
de oplossing. Voor betreffende 
hulpvragers gaat het vaak om 
persoonlijke drama’s die snel een 
adequate oplossing behoeven.

>>  Voor een andere groep is het om 
gezondheidsredenen niet langer 
vanzelfsprekend om zelfstandig te 
wonen en leven. Bijvoorbeeld om-

City Deal ‘Slim Maatwerk’
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dat ze fysieke of geestelijke beper-
kingen hebben waardoor de eigen 
woonomgeving niet meer de pret-
tige thuissituatie is die het hoort 
te zijn. Een andere groep Neder-
landers leeft ongezond. Partijen 
zien in dat investeren in positieve 
gezondheid kansen voor mensen 
in kwetsbare situaties bevordert.

>>  Daarbij heeft niet iedere Nederlan-
der dezelfde kansen. Partijen wil-
len de kansengelijkheid vergroten, 
want een doorlopende aanpak van 
onderwijs en ontwikkeling richting 
arbeidsmarkt bevordert bestaans-
zekerheid.

Wel visie, wel producten, 
geen beleid
We zien dat de mogelijkheden die digi-
talisering kan bieden vaak procesma-
tig slecht verankerd is bij veel publie-
ke en maatschappelijke organisaties. 
Soms hebben zij wel een visie op digi-
talisering maar staat dit zelden boven 
aan het prioriteitenlijstje. Daarnaast 
zijn er gelukkig steeds meer digitale 
producten en diensten op de markt die 
het leven van de inwoners makkelijker 
zouden kunnen maken. Er wordt geëx-
perimenteerd met nieuwe werkwijzen. 
Maar er is nog weinig verband tussen 
ambities en uitvoering. Daardoor leidt 

visie niet automatisch tot uitvoering. 
Daarvoor moet je de werkwijze van 
professionals veranderen. We willen 
dat de tools die worden ontwikkeld de 
stad democratischer maken en het so-
ciaal domein versterken en haalbaar, 
schaalbaar en deelbaar zijn. Je leest 
een beschrijving van de 7 bestaande 
werkgroepen vanaf p.108.

Lees meer over de City Deal ‘Slim 
Maatwerk’ op: 
www.citydealslimmaatwerk.nl 

Organisatie City Deal ‘Slim Maatwerk’

De City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’ wordt op verzoek van Agenda Stad van het Ministerie van BZK en 
Stedennetwerk G40 uitgevoerd door de Future City Foundation. City Deals worden vanuit het programma Agenda 
stad ondersteund door Dealmakers. Dealmakers zijn verantwoordelijk voor de koppeling van vraagstukken aan de 
collega’s van het Rijk en de algemene coördinatie. 

Dealmakers van de City Deal 
'Slim Maatwerk': 
Angelique Boel 
- angelique.boel@future-city.nl 
Farida Polsbroek 
-farida.polsbroek@minbzk.nl 
+316 507 68 289

Projectleiders van de City Deal 
‘Slim Maatwerk’: 
Jan-Willem Wesselink 
– jan-willem@future-city.nl 
+316 286 38 426
Annefleur Siebinga 
- annefleur@future-city.nl 

Projectsecretaris van de City Deal 
‘Slim Maatwerk’: 
Zoë Spaaij
- zoe@future-city.nl 
+316 505 86 953 
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Maarten Burggraaf – gemeente 
Dordrecht, wethouder (voorzitter)
Maarten Burggraaf is wethouder in Dordrecht en 
heeft in zijn portefeuille onder andere Stadsontwik-
keling, Digitalisering, MKB & Innovatie, Servicege-
meente en Evenementen. Met de ‘Smart society’ aan-
pak is Burggraaf met Dordrecht koploper op gebied 
van ‘smart living’. In deze aanpak staan het voorko-
men van armoede en een leefbare binnenstad cen-
traal. Burggraaf gelooft dat innovatie een belangrijke 
bijdrage kan leveren aan het oplossen van de com-
plexiteit van het sociaal domein en meer maatwerk 
en persoonlijke benadering mogelijk gaan maken. 
https://www.linkedin.com/in/maartenburggraaf/ 

Pieter Custers – Brightlands Smart 
Services Campus, directeur 
Brightlands Smart Services Campus in Heerlen is 
een community van ondernemers, onderzoekers en 
studenten die samen nieuwe slimme digitale dien-
sten ontwikkelen om de kwaliteit van het leven te 
verbeteren. De campus is een initiatief van de Provin-
cie Limburg, APG en Universiteit Maastricht, samen 
met de Gemeente Heerlen als strategisch partner. 
Pieter Custers is als directeur business & community 
development betrokken bij onder andere het ELSA 
Lab Armoede en schulden. Dit lab richt zich op het 
voorkomen van geldproblemen, de bestrijding van 
schulden en armoede én het verbeteren van de finan-
ciële gezondheid door middel van data science en AI. 
https://www.linkedin.com/in/pcusters 

Elise Hol – programmamanager,  
Twentse Koers 
De Twentse Koers is een strategische, regionale en 
domein-overstijgende samenwerking tussen de 14 
Twentse gemeenten, zorgverzekeraar en zorgkan-
toor Menzis, GGD Twente en provincie Overijssel. Sa-
men met meer dan 300 partners werkt het brede en 

langdurige programma aan het realiseren van meer 
gezondheid en kwaliteit van leven voor de inwoners 
van Twente. Hiermee wordt ingezet op het beschik-
baar, toegankelijk en betaalbaar houden van zorg en 
ondersteuning. Elise Hol is de programmamanager 
en oprichter van dit samenwerkingsverband dat in 
deze City Deal onderzoekt en inzet op de kansen van 
digitalisering en technologische innovatie zijn voor 
het bevorderen van het welzijn en kwaliteit van lezen 
van inwoners.
linkedin

Marianne Poelman – gemeente Súd-
west-Fryslân, wethouder 
Marianne Poelman is wethouder met in haar por-
tefeuille Werk en Inkomen, WMO, Welzijn gebieds-
teams, Dienstverlening en Agenda Europa. Voor 
haar is het belangrijk dat iedereen mee kan doen in 
de samenleving en ze zet zich in dat Súdwest-Frys-
lân een plek is waar iedereen gezond en gelukkig 
kan zijn. In haar werk als directeur bij Technolab 
SWF en ook in haar eerdere werkzaamheden is ze 
bezig met de kansen van innovatie en publiek-priva-
te samenwerkingen. 
https://www.linkedin.com/in/marianne-poel-
man-28a53646

Johan Posseth – Kurtosis, partner 
Kurtosis helpt publieke organisaties bij maatschap-
pelijke opgaven met evidence-based inzichten en 
advies. Het is een bedrijf van ervaren professionals 
op het gebied van data-analyse, datascience en da-
tagedreven werken. Bovendien is Posseth ook werk-
zaam als docent data driven control bij de Erasmus 
Universiteit Rotterdam en zet zich met Data to Go in 
voor meer datagedreven werken. 
https://www.linkedin.com/in/dr-johan-posseth-
mmc-88990a11/

De stuurgroep van de City Deal ‘Slim Maatwerk’ bestaat uit bestuurders en directeuren van 
partners van de City Deal. Stuurgroepleden spelen een actieve rol in de City Deal en zijn onze 
ambassadeurs naar buiten. Daarbij toetsen ze de voortgang van de City Deal, adviseren ze over 
inhoudelijke keuzes en controleren ze de begroting. De stuurgroep is in 2022 twee keer bij elkaar 
gekomen. In 2023 staan vier vergaderingen op de planning.

Stuurgroep City Deal ‘Slim Maatwerk’

https://www.linkedin.com/in/maartenburggraaf/  
https://www.linkedin.com/in/pcusters  
https://www.linkedin.com/in/samanthadinsbach 
https://www.linkedin.com/in/marianne-poelman-28a53646 
https://www.linkedin.com/in/marianne-poelman-28a53646 
https://www.linkedin.com/in/dr-johan-posseth-mmc-88990a11/ 
https://www.linkedin.com/in/dr-johan-posseth-mmc-88990a11/ 
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Marianne Smitsmans - Burhenne, 
gemeente Roermond – wethouder 
Marianne Smitsmans-Burhenne is wethouder  
Sociaal domein (WMO, jeugdhulp, Participatiewet), 
armoedebeleid, gezondheid en diversiteit. Zij zet zich 
bijvoorbeeld in voor de toegankelijkheid van de ge-
meente Roermond, ook op digitaal gebied. Een van de 
voorbeelden daarvan is een toegankelijke gemeen-
telijke website. Om dit landelijk te bereiken streeft 
ze kennisdeling en een sterkere facilitering door de 
overheid na. 
https://www.linkedin.com/in/msmitsmans/ 

Bas van der Vliet – UWV, manager 
samenwerkingen 
Als manager Samenwerkingen geeft Bas van der 
Vliet leiding aan de teams Samenwerking Gemeen-
ten, Banenafspraak, UWV Portaal en stafteam Leer-
werkloket. Hij ondersteunt en adviseert UWV district- 
en rayonmanagement van zowel Werkbedrijf als 
andere divisies bij hun rol en verantwoordelijkheid 
op het gebied van samenwerking met partners.
Uitgangspunt van de visie van UWV is: wij werken 
samen met partners op de arbeidsmarkt. UWV in-
vesteert daarom nadrukkelijk in samenwerking met 
gemeenten, sociale partners, onderwijs en andere 
partijen in het sociale domein om te komen tot een 
integrale arbeidsmarktaanpak waarbij werkgevers 
en werkzoekenden zoveel mogelijk worden bediend 
vanuit één loket.
https://nl.linkedin.com/in/bas-van-der-vliet-
7797a78

Peter van Waart – Hogeschool 
Rotterdam, themacoördinator 
Smart & Social City
Peter van Waart is coördinator van het thema Smart 
& Social City. Door dit thema centraal te stellen bij 
de (technische) beroepsopleidingen beoogt Hoge-
school Rotterdam  bij te dragen aan een inclusieve 
en mensgerichte samenleving waar aandacht is 
voor een verantwoorde balans tussen smart (digita-
le technologie) en social (inclusiviteit, leefbaarheid, 
mensgerichtheid). Als hoofddocent bij de opleiding 
Communication and Multimedia Design en onderzoe-
ker bij kenniscentrum Creating 010 richt hij zich op 
het betrekken van eindgebruikers/burgers bij het 
ontwerpproces van technologische toepassingen in 
stedelijke transities. In zijn werk staat centraal hoe 
menselijke waarden een rol spelen in het ontwerpen 
voor en ervaren van betekenis bij eindgebruikers van 
technologie. Hij verbindt in de City Deal zowel docen-
ten als onderzoekers en studenten aan onderwerpen 
die binnen de City Deal ‘Slim Maatwerk’ spelen. 
https://www.linkedin.com/in/petervanwaart/ 

https://www.linkedin.com/in/msmitsmans/  
https://nl.linkedin.com/in/bas-van-der-vliet-7797a78
https://nl.linkedin.com/in/bas-van-der-vliet-7797a78
https://www.linkedin.com/in/petervanwaart/  
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partners van de City Deals 2022
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 Op basis van een Engelse vertaling van de tekst 'City Deal Slim maatwerk' heeft de  

software van Pegamento dit fotorealistische beeld gegenereerd. Wat vindt u ervan? 
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Meebewegen met de  
onvoorspelbaarheid  
van digitalisering

Ontmantelen en de aandeelhouders hun geld teruggeven. Dat antwoordde de topman van 
computerbedrijf Dell in 1997 toen hem werd gevraagd wat hij vond dat er met het op dat  
moment noodlijdende Apple moest gebeuren. Hoe anders is de situatie nu? Apple, ooit begon-
nen in de garage van Steve Jobs’ ouders, heeft een beurswaarde meer dan een miljard dollar 

en staat het in de top vijf van meest waardevolle bedrijven, met nog drie techgiganten: Alphabet (Google), 
Microsoft en Amazon. Een weerspiegeling van de dominante rol die technologie in ons leven inneemt.

De snelle en soms onstuimige ontwikkelingen op het gebied van digitalisering en technologisering, heb-
ben een grote impact hebben op de samenleving. Zonder sturing en controle kunnen ze een bedreiging 
zijn, maar ze bieden ook kansen bij het oplossen van de grote maatschappelijke opgaven van onze tijd. 
Dat vraagt van overheden dat zij meebewegen en mee ontwikkelen. Ook van gemeenten, de overheid die 
doorgaans het dichtst bij mensen staat. Het is een van de voornaamste redenen dat Amersfoort partner 
van de Future City Foundation is. Ondanks de eigenheid van elke gemeente, delen we veel vraagstukken. 
Onderlinge samenwerking tussen gemeenten, maar ook die met kennisinstellingen, bedrijven, inwoners 
en andere overheden, maakt de zoektocht naar antwoorden op maatschappelijke vraagstukken effectiever. 

De meest urgente van die vraagstukken is klimaatverandering. Amersfoort is neemt samen met Barcelona 
en Göteborg deel aan het Europese project ScoreWater, waar ook de Future City Foundation bij betrokken 
is. In dit project, dat gaat over slim waterbeheer, werken we aan digitale toepassingen voor een leef- 
omgeving die beter om kan gaan met de impact van water in een veranderend klimaat.

Een ander project waar onze gemeente met de Future City Foundation in samenwerkt, is LIVE-22.  
Voor de herinrichting van een van onze Amersfoortse wijken, maken we gebruik van een digital twin.  
Samen met geo-bedrijven en het RIVM onderzoeken we welke klimaatadaptieve maatregelen nodig,  
mogelijk en effectief zijn.

Zowel ScoreWater als LIVE-22 zijn voorbeelden van projecten waar we met uiteenlo-
pende partners ervaring opdoen met het benutten van data en digitale mogelijkheden, 
om de stad beter in te richten. De betrokkenheid van de Future City Foundation in deze 
projecten is natuurlijk niet toevallig. Future City verbindt ons met partners die op hun 
eigen manier werken aan toekomstbestendige steden, dorpen en regio’s. Ergens in een 
garage werkt op dit moment mogelijk iemand aan een toepassing die over een paar 
jaar niet meer weg te denken is. De invloed die digitalisering op het dagelijks leven 
heeft is onvoorspelbaar, maar zeker is dat die alleen maar zal toenemen. Een ontwik-
keling waar overheden bovenop moeten zitten. Het uitwisselen van kennis en ervaring 
is nodig om de kansen te benutten die digitalisering biedt, en om de ontwikkeling van 
‘slimme steden’ in goede banen te leiden. De Future City Foundation biedt ons daar het 
netwerk voor.

AUTEUR Willem-Jan Stegeman - wethouder Amersfoort (Economie en circulariteit)
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 “ City Deal ‘Slim 
Maatwerk’ maakt 
de samenleving 
prettiger”

Samenwerken voor een slimmer sociaal domein

Elf gemeenten en drie 
ministeries slaan in de 
City Deal ‘Slim maatwerk’ 
de handen ineen. Samen 

met zorginstellingen, maatschappe-
lijke organisaties en bedrijven zoeken 
ze naar een antwoord op de vraag: 
hoe kunnen digitale toepassingen en 
nieuwe technologie helpen bij betere 
zorg, meer participatie en zelfred-
zaamheid (het sociale domein)? De 
Krant sprak erover met projectleider 
Annefleur Siebinga en dealmaker Fa-
rida Polsbroek.

We maken ruimte voor experimenten. 
En we halen veel lokale voorbeelden 
op waar iedereen wat aan heeft.
De inkt van de Deal, die staatssecre-
taris Van Huffelen eind september 
ondertekende, is eigenlijk nog maar 
net droog. De partners staan aan het 

begin van drie jaar samenwerken. 
Of, beter gezegd, ze gaan samen op 
zoek naar innovaties. Naar kansen 
om ouderen langer gezond en zelf-
standig thuis te laten wonen. Naar 
betere, adequate hulp voor mensen 
die moeilijk rondkomen. En naar ma-
nieren waarop digitalisering de kan-
sengelijkheid juist vergroot in plaats 
van verkleint.

Annefleur Siebinga
Krachten bundelen
Wat de City Deal precies gaat opleve-
ren, kunnen Farida en Annefleur nog 
niet voorspellen. Maar een ding is ze-
ker: alle partijen willen de hulpverle-
ning in het sociale domein verbeteren 
en dat gaat het beste als je de krach-
ten bundelt. “Het mooie van de City 
Deal–aanpak is: je bedenkt alles sa-
men met de mensen uit de praktijk én 

uit de doelgroep”, zegt Annefleur. “We 
maken ruimte voor experimenten. 
En we halen veel lokale voorbeelden 
op waar iedereen wat aan heeft. Dat 
kan een app zijn zoals ‘Hello 24/7’ 

AUTEUR Wouter Jongepier - De Krant 24
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waarmee je heel makkelijk je taken 
als mantelzorger met anderen kunt 
verdelen. Maar ook voor het virtu-
eel inkomensloket van de gemeente 
Utrecht was veel interesse. Daarmee 
maak je één voordeur waar inwoners 
kunnen aankloppen voor inkomens-
ondersteuning.”

Farida Polsbroek
Voortvarend van start
Farida, al BZK’er sinds 2008, zag van 
dichtbij hoe gemeenten verantwoor-
delijk werden voor de taken op het 
gebied van zorg, participatie en zelf-
redzaamheid. Ze is erg blij dat ‘Slim 
maatwerk’ voortvarend van start is 
gegaan: “Het onderwerp gaat me 
aan het hart. We moeten de mensen 
die je moeilijk kunt bereiken, blijven 
helpen. Denk aan gezinnen die geen 
geld hebben voor een computer. Er 
is allerlei hulp beschikbaar maar ze 
moeten dan wel de weg weten, bij-
voorbeeld naar de digitale steunpun-
ten in de bibliotheken. En ook al zijn 
de taken in 2015 gedecentraliseerd, 
we blijven natuurlijk met zijn allen 
verantwoordelijk voor het sociale do-
mein. Het is heel mooi om daar met 

de City Deal aan te werken.”Het gaat 
niet om technische snufjes alleen.

Data delen?
Ambities, ideeën en mogelijkheden 
zijn er meer dan genoeg, zien An-
nefleur en Farida. Digitale toepassin-
gen kunnen de werkdruk in de zorg 
verlichten. Een ‘pratende’ bloempot 
bijvoorbeeld, die ouderen eraan 
herinnert dat ze medicijnen moe-
ten innemen. Maar het gaat niet om 
technische snufjes alleen. Hulpverle-
ners lopen ook vast omdat persoons-
gegevens nauwelijks uitgewisseld 
worden. Want, zo is de stellige over-
tuiging, dat mag nou eenmaal niet. 
Vooral als een gezin met meerdere 
problemen te maken heeft, is dat erg 
onhandig. Verschillende wetten, sub-
sidies en hulpverleners dreigen dan 
over elkaar heen te buitelen.
“Hulpverleners en gemeenteambte-
naren durven soms niet te handelen 
omdat het twijfelachtig is welke data 
zij wel en niet mogen delen”, weet An-
nefleur. “Ze zijn, en dat is begrijpelijk, 

bang voor fouten. Daarom pluizen we 
met de mensen uit de zorgpraktijk, 
ambtenaren van de gemeenten en 
van de ministeries, heel zorgvuldig 
uit hoe dat precies zit. Als dat lukt, 
denk ik dat overheden en zorginstel-
lingen straks veel beter te hulp kun-
nen schieten.”

Naar een (nog) prettiger 
samenleving
Werk aan de winkel dus, voor de 
samenwerkende partijen in ‘Slim 
maatwerk’. Werk aan maatschappe-
lijke opgaven waar alle overheden 
mee worstelen. Volgens Farida ligt 
de aanpak van de City Deal dan ook 
voor de hand: “Het klinkt misschien 
als een cliché maar ik zie in mijn 
werkpraktijk dat het gewoon waar is: 
alleen ben je snel, maar samen kom 
je verder. Of we deze aanpak voor 
andere onderwerpen kunnen gebrui-
ken? Zeker! Gewoon samen aan de 
slag gaan. Stapje voor stapje de Ne-
derlandse samenleving nog prettiger 
maken.”
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Caspar de Jonge, Ministerie van Infrastructuur 
en Waterstaat

Auto’s uit de stad? 
Het kan en het 

gebeurt al!

Het Spaanse Pontevedra weert vanaf 1999 
stelselmatig auto’s uit de stad. Straatparke-
ren is niet toegestaan, de toegang wordt ge-
doseerd en er is een ring van (gratis!) over-

dekte parkeervoorzieningen rond de stad. Alle ruimte voor 
voetgangers, fietsers en ontmoeting. Een stad van 83.000 
inwoners, vergelijkbaar met Lelystad, Heerlen en Hengelo.

Wie mag er nog wel in met een voertuig? Het bruidspaar, 
de uitvaartstoet, de nood- en hulpdiensten (uiteraard) 
en de pakketbezorger. En laatstgenoemde alleen tijdens 
specifieke tijdslots en via vaste toegangen en routes. Van 
80.000 voertuigen die de stad toen dagelijks doorkruisten 
naar 7.000 nu.

Bewoners en bedrijven zijn zeer tevreden: minder vervui-
ling, minder lawaai en minder stress. En voor de beleids- 
makers onder ons: een afname van de CO2-uitstoot van 
inmiddels 67 procent, een afname van 61 procent als het 
gaat om luchtvervuiling, 70 procent van de mensen ver-
plaatst zich lopend of op de fiets (hoe gezond wil je het 
hebben). Als klap op de vuurpijl: nul verkeersslachtoffers 
sinds 2009. En dat terwijl het aantal inwoners toenam met 
12.000.

Het kan dus én het gebeurt al. In ieder geval in Spanje. 
En in Nederland? De ambities zijn er. Om te beginnen heb-
ben we voor heel Nederland de doelstelling van nul ver-
keerslachtoffers. Amsterdam wil een autoluwe stad zijn. 
Groningen een doorwaadbare stad met lagere binnenste-
delijke maximumsnelheden voor autoverkeer. Apeldoorn 
wil naar 40 procent groen in de openbare ruimte met een 
parkeernorm van 0,3 bij binnenstedelijke gebiedsontwikke-
ling. Met elkaar willen we trouwens ook 900.000 nieuwe 
woningen bouwen, zoveel mogelijk binnen de bestaande 
bebouwing en voor twee derde in het betaalbare segment, 
oftewel niet boven de Nationale hypotheekgrens en huur-
woningen niet boven de 760 euro per maand. Die 900.000 
woningen binnenstedelijk kunnen niet betekenen dat er  

“ Als klap op de vuurpijl: nul  
verkeersslachtoffers sinds 2009.  
En dat terwijl het aantal inwoners  
toenam met 12.000 ”

AUTEUR Caspar de Jonge - Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat - programmamanager Data en Diensten
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1,8 miljoen parkeerplaatsen bij komen, want die ruimte 
hebben we niet. En belangrijker, het hoeft dus ook niet.

Wat dan wel? Steden stapsgewijs anders inrichten, nieu-
we mobiliteitsdiensten als deelmobiliteit bevorderen. Die 
via nieuwe hubs zowel aan de stadsrand als in de (nieuwe 
en bestaande) wijk beschikbaar hebben. De toegang tot  
wijken, kantorenparken en productielocaties reguleren 
voor bestelbussen en goederentransport. 

Alles digitaal verbinden. Bewoners ondersteunen in  
hun dagelijks leven en verplaatsen. Maar ook de kwaliteit 
van de openbare ruimte bewaken en bevorderen. 
Inclusief omgevingsfactoren, uitstoot, geluid en bio- 
diversiteit.

Dat vraagt om samenwerking, zowel binnen gemeenten  
als tussen gemeenten en het rijk. Leasevloten vervangen 
door deelmobiliteit. Want gratis parkeren bij de werkgevers  
is zó 1995 en bovendien niet passend bij een gezonde,  

Caspar de Jonge - Programmamanager Data en Diensten 
van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

“ Die 900.000 woningen binnenstedelijk 
kunnen niet betekenen dat er  
1,8 miljoen parkeerplaatsen bij komen, 
want die ruimte hebben we niet ”

leefbare en duurzame stad. 

Wateropvang en meervoudig ruimtegebruik organiseren 
door als bedrijven en overheden meer samen te werken. 
Zorgen dat er een heldere koers en strategie gevoerd 
wordt ten aanzien van beleid, voorwaarden, regulering 
en standaarden in het digitale verkeer, afspraken over 
toegang tot de stad, maar ook toegang tot elkaars data 
en vervoermiddelen. Met een ondersteunende digitale 
infrastructuur en afsprakenkader over gebruik van 
data, maar ook over de bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer van burgers. Omdat het een overheid 
of willekeurig bedrijf niet aangaat dat mevrouw Azim op 
maandagochtend om 09.30 uur naar de fysiotherapie  
gaat.

Samenwerken in een ecosysteem van bedrijven en over-
heden op basis van gedeelde belangen, mogelijkheden en 
ambities. Dán brengen we Pontevedra sneller naar Neder-
land. En dan hebben we ook een gerede kans om al die 
grote opgaven in woningbouw, klimaat, stikstof, mobiliteit, 
sociale kloof op tijd en in combinatie tot een oplossing te 
brengen.

Samen met andere overheden, marktpartijen en 
de kenniswereld is het ministerie van IenW bezig 
verder invulling te geven aan het DMI-ecosysteem 
voor mobiliteitsvernieuwing en slimme, duurza-
me verstedelijking. Interesse in deelname? Kijk 
dan op https://dutchmobilityinnovations.com/
spaces/1216/slimme-en-duurzame-steden/lan-
ding en word lid van de community! 

Verschenen in NM Magazine editie 2 van 2022

https://dutchmobilityinnovations.com/spaces/1216/slimme-en-duurzame-steden/landing
https://dutchmobilityinnovations.com/spaces/1216/slimme-en-duurzame-steden/landing
https://dutchmobilityinnovations.com/spaces/1216/slimme-en-duurzame-steden/landing
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“ Van data soep  
maken”

Jelmer Hitzert (CBS)

Hoe kun je als overheid data 
van het CBS gebruiken? En 
welke data heeft het CBS 
eigenlijk? Volgens Jelmer 

Hitzert (CBS) liggen er veel kansen 
en mogelijkheden voor gemeenten 
om met die data aan de slag te gaan. 
Wat voor data heeft het CBS?

De missie van het CBS is ‘het publi-
ceren van betrouwbare en samen-
hangende statistische informatie, 
die inspeelt op de behoefte van de 
samenleving’, aldus Hitzert. Alles wat 
het CBS aan statistiek maakt, wordt 
gepubliceerd en is door overheden, 
bedrijven en burgers te gebruiken. 
De statistieken van het CBS zijn pri-
vacyproof, omdat zij nooit te herlei-
den zijn tot personen, huishoudens, 
bedrijven of instellingen. Het CBS 
verzamelt hiervoor wel data van 
natuurlijke personen, bedrijven en 
instellingen. Direct identificerende 
persoonskenmerken worden zo snel 
als mogelijk na ontvangst vervangen 
door een unieke code. Met deze zoge-
heten gepseudonimiseerde gegevens 
doet het CBS vervolgens statistisch 
onderzoek. 

Het CBS heeft uiteindelijk vooral his-
torische data, omdat het vooral te-
rugkijkt. De data is onderling te kop-
pelen, waardoor je met behulp van de 
data van het CBS bepaalde ontwikke-
lingen door de tijd heen kunt zien. 
Het CBS maakt alle officiële over-
heidsstatistieken die de Nederland-
se samenleving en de Nederlandse  
economie zo goed mogelijk beschrij-
ven. Het merendeel van deze statis-
tieken is verankerd in een Europees 
vastgesteld stelsel van verplichte 
statistieken. Dit deel van het CBS-
werk kent centrale financiering. 
Daarnaast is maatwerk mogelijk in  
de vorm van Aanvullende Statisti-
sche Dienstverlening.

In de praktijk:  
Armoederegelingen
‘Sinds de decentralisatie in Neder-
land toenam en meer taken overgaan 
naar gemeenten, stellen zij ons meer 
vragen over armoedecijfers’, aldus 
Hitzert. Gemeenten benaderen het 
CBS in toenemende mate over data-
verzoeken op buurt- of wijkniveau. 
Volledige en actuele gegevens over 
een langere periode bieden de mo-

gelijkheid om trendanalyse uit te voe-
ren. Volgens Hitzert willen gemeen-
ten beter inzicht in wat ze uit hun data 
kunnen halen. ‘Zij willen hun beleid 
veranderen op basis van een precie-
zere interpretatie van die data’, aldus 
de coördinator. Als voorbeeld haalt 
hij de casus armoederegelingen aan. 
De gemeente Groningen biedt lokale 
minimaregelingen aan. Met behulp 
van data van het CBS kan inzichtelijk 
gemaakt worden welke percentage 
van de minima in de gemeente Gro-
ningen gebruik maakt van de lokale 
regelingen. Als je daar zicht op hebt 
je kun als overheid gaan bepalen of 
en hoe je het bereik van je regelingen 
wil verbeteren.

In de praktijk: Regiomonitor 
Een ander voorbeeld is de regiomo-
nitor, wat volgens Hitzert een goede 
tool is om met elkaar in gesprek te 
gaan over de statistieken van het 
CBS. De regiomonitor is gebruikt in 
de discussie rondom de verstedelij-
kingsstrategie, waarbij is aangetoond 
dat de bouw van het aantal nieuw-
bouwwoningen daalt. Op basis van 
die daling zijn een aantal bestuurders 

AUTEUR Zoë Spaaij - Future City Foundation 
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met elkaar in gesprek gegaan wat dit 
betekent voor hun strategie. Dat ge-
sprek is dus gevoerd op basis van fei-
ten en de statistiek en niet, zoals vaak 
gebeurt, op basis van onderbuik. 
Dit soort casussen werken vooral 
goed als er een duidelijke heldere 
vraag speelt, waarop de statistiek 
antwoord heeft. 

Hoe maak je betere soep? 
Volgens Hitzert kan er uit de data van 
het CBS nog betere soep gemaakt 
worden doordat het CBS steeds meer 
fenomeen gericht onderzoek doet. 
Dat vraagt om meer netwerken en 

een andere manier van communice-
ren met overheden, legt Hitzert uit. 
Aan de kant van gemeenten vraagt 
de nieuwe manier van werken ook 
om een goede organisatie en beheer 
van databronnen. 
Het CBS onthoudt zich aan waarde-
oordelen: ‘Er is bij wet vastgelegd 
waar de taken van het CBS overgaan 
in die van de markt. Wij laten enkel 
de statistische ontwikkeling zien, 
soms in opdracht van gemeenten, of 
het aantal woningen stijgt of daalt. Al 
onze kleurcodes en vormgeving zijn 
verder vastgelegd, wij onthouden ons 
daarin van oordelen.’

Wat de coördinator betreft is er 
ruimte om te laten zien wat lokale 
verschillen zijn, om gemeenten zo te 
helpen prioriteren en scherpstellen 
van beleidsopgaven. De vraag naar 
inzichten is daarmee niet slecht, eer-
der juist positief. Hitzert: ‘Natuurlijk 
blijft het goed om bewust te blijven 
van hoe ver je daarin kan gaan. 
Hoe gerichter de statistieken, des 
te meer privacygevoelig je te werk 
gaat. Van data wil je niet dat het op 
straatniveau bekend is.’ En dat is ook 
niet nodig voor het maken van lokaal 
beleid.

Beeld: Joren Bassant, ELBA\REC
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‘En het klinkt misschien tegenstrijdig, maar 
data helpen je om beleid menselijker te 
maken. Met data heb je namelijk veel beter 
inzicht in de echte problemen en de factor-

en die eraan ten grondslag liggen. Je kan onderbouwd in-
spelen op de specifieke situatie en, waar nodig, maatwerk 
bieden. En met die kennis ben je in de beleidsvorming 
beter in staat om beelden en aannames te toetsen en beter 
beleid te ontwikkelen’, aldus Posseth. 

Dichter bij de realiteit
‘Met deze inzichten kunnen organisaties sneller bijsturen, 
in plaats van beleid in een vast ritme – soms maar een 
keer per jaar – te monitoren’, vult Emma Stöger, onder-
zoeker en adviseur bij Kurtosis, aan. Posseth: ‘Beleid lijkt 
net zo koersvast als een containerschip op zee. Recht door 
zee, maar daardoor krijg je niet de signalen mee van de 
onderstroom. Over een lange periode schetsen de cijfers 
het beeld dat je op koers ligt, maar je krijgt de schommelin-
gen niet mee.’ 
Terwijl we eigenlijk nu al prima in staat zijn om een ac-
tueel beeld te en daarmee beleid en uitvoering direct te 
verbeteren. We noemen dit ook wel kortcyclisch werken. 
Stöger noemt als voorbeeld het Cliëntervaringsonderzo-
ek Jeugd/Wmo van Kurtosis. In plaats van één keer per 
jaar een wettelijk verplicht onderzoek te doen, krijg je met 

continumeting direct feedback over hoe burgers zorg en 
voorzieningen ervaren. ‘Als je vaker meet, krijg je sneller 
signalen door.’ Ook kun je inzoomen op specifieke doel-
groepen of de klantreis in alle facetten volgen: van intake 
tot uitstroom. 

Doordat je een fijnmaziger beeld hebt van de praktijk, ben 
je ook beter in staat om te bepalen wat prioriteit moet kri-
jgen. Als voorbeeld noemt Posseth een gemeente die een 
uitgebreid beleidsplan opstelde voor multiprobleemgezin-
nen, terwijl het achteraf om slechts enkele gezinnen bleek 
te gaan. ‘Als vooraf naar de data was gekeken, dan had 
deze moeite bespaard kunnen worden. Met een dashboard 
voor het sociaal domein kun je vrij eenvoudig dit inzicht 
krijgen.’

“  Beleid lijkt net zo koersvast als  
een containerschip op zee.  
Recht door zee, maar daardoor  
krijg je niet de signalen mee  
van de onderstroom ”

 Met datagestuurd 
beleid dichter bij de 
realiteit  

Door digitalisering zijn er tegenwoordig grote hoeveelheden data op allerlei beleidsterreinen beschikbaar. Toch 
wordt er in de beleidsvorming nog weinig gebruik van gemaakt. Het beleidsproces staat daardoor steeds verder 
van de realiteit. ‘Dat is zonde, want data helpen je beter inzicht te krijgen in taaie thema’s als de energietransitie 
en de Jeugdzorg’, zegt Johan Posseth, partner bij data-adviesbureau Kurtosis.

AUTEUR Johan Posseth, Emma Stöger - Kurtosis
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Kwestie van doen
“Hoewel er veel kan met data, merken we dat de organisa-
ties er nog aan moeten wennen. Het is een andere manier 
van werken. Het gaat dus niet alleen om systemen, tools en 
de kwaliteit van de data. We merken dat veel medewerkers 
een drempel ervaren en het lastig vinden om af te stappen 
van routine.” aldus Stöger. “Leidinggevenden hebben hier-
in een belangrijke rol. Zij kunnen medewerkers stimuleren 
in hun ontwikkeling, door ze de ruimte te geven om het 
werken met data zich eigen te maken. De manier waarop is 
geen blauwdruk. Het is belangrijk om aan te sluiten bij de 
dynamiek en energie van de organisatie.” Ook zien we dat 
privacywetgeving (AVG) vaak als argument wordt gebruikt 
om met data aan de slag te gaan, terwijl er juist ook binnen 
de AVG veel mogelijk is. 

“  De crux is een goede  
wisselwerking tussen  
beleid en IT ”

Hoe maakt Kurtosis organisaties enthousiast om dat-
agedreven te werken? Posseth: ‘Wij proberen het blackbox-
gehalte van data weg te nemen, zodat mensen er vertrouw-
en en zin in krijgen. Belangrijk is dat medewerkers kunnen 
ervaren hoe data kunnen helpen in het dagelijks werk.’ Dit 
is vooral een kwestie van doen. ‘Voor ons is de crux dat als 
wij met een dataproject aan de slag gaan, we dit samen met 
de klant doen. Daarmee wordt het hun product en kunnen 
ze er zelf mee verder gaan.’

Goede wisselwerking tussen beleid en IT 
In de praktijk ervaart Stöger dat het voor veel gemeenten 
best lastig is om goed van start te gaan. “Het begint met 
het scherp krijgen van het maatschappelijk probleem dat 
je wilt oplossen. En dus niet omdat je toevallig een mooie 
dataset hebt of net een nieuwe BI-tool hebt aangeschaft.” 
Crux is een goede wisselwerking tussen beleid en IT. Bij 
Kurtosis starten we een dataproject daarom altijd met 
domeinexperts, zodat de datavragen vanuit de inhoud ont-
staan en niet vanuit de techniek. De rol van IT of dataspe-
cialisten is vervolgens om tot goede analyses te komen. 
Door deze wisselwerking tussen domein- en technische 
kennis haal je veel meer waarde uit data.”

Afbeelding:: Kurtosis
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‘Hoe kan digitalisering een 
oplossing bieden voor op-
lopende personeelstekort 
binnen het sociaal domein?’.  

Die vraag wordt niet alleen gesteld 
in het sociaal domein, maar ook in 
de zorg en op het snijvlak van zorg 
en sociaal domein, zoals in de oude-
renzorg. Zo stelt Minister Helder in 
de kamerbrief over de ouderenzorg 
dat we moeten inzetten op meer di-
gitalisering. ‘Zelf als het kan, thuis 
als het kan en digitaal als het kan’, 
zegt de bewindsvrouw. ‘We moeten 
anders. Niet alleen de voorkeuren 
van ouderen veranderen. Ook de 
omstandigheden veranderen. We 
kunnen ondersteuning en zorg niet 
blijven verlenen zoals we dat nu ge-
wend zijn. Dat is voornamelijk het ge-
volg van toenemende schaarste aan 
zorgpersoneel. Op dit moment werkt 
ongeveer 1 op de 6 werknemers in de 
zorg en er zijn nu al veel vacatures. 
Om aan de toenemende zorgvraag 
te voldoen zou dat (bij ongewijzigd 
beleid) moeten oplopen naar 1 op de 
5 in 2030, 1 op de 4 in 2040 en 1 op 
de 3 in 2060. Een dergelijk beslag op 
de arbeidsmarkt is niet realistisch en 
ook niet wenselijk. We staan dus voor 

de uitdaging om de groeiende vraag 
naar arbeidskrachten te beperken.’ 
Het illustreert op een goede manier 
waar we het over hebben met elkaar. 
En dit geldt niet alleen voor de oude-
renzorg, maar voor het hele sociaal 
domein. Ook daar is sprake van een 
groeiend personeelstekort. Daarbij 
zijn zorg en sociaal domein commu-
nicerende vaten. Minder druk op de 
zorg kan leiden tot meer druk op het 
sociaal domein. Dat is uiteraard niet 
de bedoeling.

Weinig aandacht voor digita-
lisering en technologisering
Het is opvallend dat bij het oplos-
sen van problemen in het sociaal 
domein weinig aandacht is voor op-
lossingen die worden geboden door 
digitalisering en technologisering. In 
de op zichzelf interessante VNG-pro-
positie ‘De winst van het sociaal do-
mein’, wordt het begrip digitalisering 
slechts één keer genoemd. De focus 
ligt op het sociaal domein, maar de 
nieuwe oplossingen die digitalisering 
kunnen bieden, worden daarbij vaak 
genegeerd. Dat is jammer, want digi-
talisering en technologisering kun-
nen leiden tot nieuwe kansen om de 

Hoe kan digitalisering een 
oplossing bieden voor  
oplopend personeelstekort 
binnen het sociaal domein?

problemen op te lossen. En aan de 
andere kant, het ondoordacht invoe-
ren van digitalisering kan leiden tot 
nieuwe problemen, zoals we zagen 
bij de toeslagenaffaire.

Proces veranderingen
In de City Deal Slim Maatwerk richten 
we ons  wel op deze nieuwe oplossin-
gen. We constateren dat het helaas 
voor lang niet iedere Nederlander 
mogelijk om zelfstandig op een ge-
zonde manier in de gewenste thuis-
omgeving te wonen en leven, terwijl 
ze dat wel willen. We constateren ook 
dat de huidige manier van werken 
daarvoor geen volledige oplossing 
biedt. Als we de complexe, meer-
voudige problematiek uit het soci-
aal domein willen oplossen, moeten 
we gebruikmaken van de nieuwste 
technieken. In deze City Deal willen 
we ten minste acht processen ver-
anderen, waarbij we onderzoeken 
welke mogelijkheden digitalisering 
en technologisering kunnen bieden 
om voor en met deze hulpvragers in-
gewikkelde problemen op te lossen, 
zodat ze weer actief onderdeel van de 
maatschappij uit kunnen maken. We 
focussen op procesinnovatie omdat 

Essay

AUTEURS Annefleur Siebinga, Jan-Willem Wesselink - City Deal ‘Slim Maatwerk’
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in processen is geborgd hoe we wer-
ken. Letterlijk en figuurlijk. Zo leidt 
het dus letterlijk tot een verandering 
in de manier van werken en kan het 
ook dus ook leiden tot efficiënter en 
effectiever werken. En tot een ver-
lichting van de werkdruk. Figuurlijk 
omdat we in processen visie verta-
len naar uitvoering. Processen zijn 
de basis onder het beleid. Dit moet 
uiteraard gebeuren op een manier 
die de democratie versterkt en niet 
verzwakt.

Leidt dit nou direct tot een vermin-
dering van de werkdruk? Soms wel. 
Digitalisering kan werk automatise-
ren bijvoorbeeld in administratieve 
processen. Ook kan de uitwisseling 
van gegevens tussen verschillende 
hulpverleners efficiënter worden 
ingericht. Of kan de online klantreis 
van cliënten zo worden ingericht dat 
de vraag om hulp daarbij afneemt.

Soms heeft het meer voeten in aar-
de, omdat de nieuwe oplossing een 
oude werkwijze vervangt die diep is 
ingesleten. Of omdat er nieuwe op-
lossingen zijn, die eerder nog niet 
bestonden. Denk aan het gebruik 
van sensoren, het voorspellen van 
gedrag enzovoort. Daar komen ook 
nieuwe bedreigingen bij kijken, bij-
voorbeeld op het gebied van privacy. 
Dat vraag om bijscholing en daar zit 
lang niet iedereen op te wachten. 
Bovendien, een systeem dat jaren-
lang op een bepaalde manier func-
tioneerde, verander je niet zomaar. 
Soms moeten daarvoor ook wetten 
en regels worden aangepast. Of moet 
het nieuwe gedrag van hogerhand 
worden gestimuleerd. Met alle zorg-
vuldigheid, want de toeslagenaffaire 
is juist weer gevolg van te veel druk 
van hoger hand. Deze transitie vraagt 
om zorgvuldigheid, om het meene-
men van mensen (wat iets anders is 

dan alles van onderop laten gebeu-
ren). Hier ligt een duidelijke rol voor 
bestuurders weggelegd, ook zij moe-
ten durven experimenteren. De City 
Deals van Agenda Stad (waarvan er 
veel te zien zijn op de Dag van Stad) 
bieden daarvoor de ruimte.

Vergeet de kansen niet
Maar laten we niet alleen maar fo-
cussen op de beren op de weg. Want 
door te veel te focussen op deze 
bezwaren, dreigen we de kansen te 
vergeten. En die zijn talrijk. Zo zorgt 
de Buddy-app ervoor dat een grote 
groep Nederlanders wél met geld 
kan omgaan (en veel minder snel in 
de schulden komt) en zorgt Hello247 
voor een beter inzicht in het gedrag 
(en afwijkingen daarop) van ouderen, 
waardoor ze langer thuis kunnen blij-
ven wonen. En komen inwoners van 
Enschede die op Google op zoek zijn 
naar een oplossing van hun schulden, 
niet meer terecht bij woekerkrediet.
nl, maar bij de gemeentelijke krediet-
bank. En dat zijn slechts enkele van 
heel veel meer voorbeelden.

Dit was de expertbijdrage bij de be-
stuurderslunch van de Dag van de 
Stad van Jan-Willem Wesselink en 
Annefleur Siebinga. 

Van rechts naar links: Maarten van 
Asten (wethouder gemeente Tilburg),  
Frank Reniers (programmamanager 
Agenda stad), Bas van der Vliet (UWV) 
tijdens het bijtekenmoment voor City 
Deal ‘Slim Maatwerk’ op 29 september 
in Tilburg.
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Open brief

Geachte staatssecretaris  
Van Huffelen,

Begin dit jaar stond u op het bordes van Huis ten Bosch. Als de eerste staatssecretaris van Digitalisering we 
ooit in dit land. Aan u de schone taak om de stevige ambitie uit het regeerakkoord te vertalen in beleid: “De 
huidige digitale revolutie biedt geweldige kansen voor onze samenleving en economie. Die kansen gaan we be-
nutten met uitstekende digitale vaardigheden, een sterke Europese digitale markt, hoogstaande digitale infra-

structuur en ambitieuze samenwerking in technologische innovatie. Tegelijkertijd zorgt digitalisering voor een digitale kloof 
en groeiende ongelijkheid in onze samenleving. Ook onze veiligheid, rechtsstaat, democratie, mensen- en grondrechten en 
concurrentievermogen staan onder druk. Dat vraagt om solide spelregels, toezicht en strategische autonomie.”

Zonder twijfel heeft u de mooiste post van het hele kabinet, want u kunt ervoor zorgen dat we de kansen die digitalisering 
biedt, benutten en dat we het meest verbonden land van de wereld worden. Met de beste infrastructuur, maar vooral met 
de best verbonden samenleving. Een samenleving waarin iedereen gebruik kan maken van de kansen die digitalisering 
biedt. Waarin gebrek aan (financiële) middelen, taalproblemen, een lagere geletterdheid of welke oorzaak dan ook, geen 
reden is om niet mee te kunnen doen. In die samenleving wordt een kloof tussen digivaardigen en digibeten overbrugt met 
betere technische oplossingen. Want het is te gemakkelijk om gebruikers de schuld te geven van een slecht ontworpen 
product. Een samenleving die onze kinderen leert dat je in een netwerk succesvol wordt als je vragen durft te stellen. In dat 
verbonden land hoef je niet bij elke arts en elke apotheek opnieuw onderzocht te worden, omdat je je eigen data kan delen. 
Als je dat zelf wil.

In die altijd verbonden samenleving zetten we digitalisering en technologisering in om de grote opgaven waar Europa 
en Nederland voor staan, aan te pakken. De energietransitie, de gevolgen van de groeiende verstedelijking en de mobili-
teitsdruk in steden, de circulaire economie. En kan iedere Nederlander zelfstandig op een gezonde manier in de gewenste 
thuisomgeving wonen en leven.

Die altijd verbonden samenleving is weerbaar tegen de bedreigingen die digitalisering en technologisering met zich mee-
brengen. Die vindt een nieuw en eigen antwoord op de aanvallen op ‘onze veiligheid, rechtsstaat, democratie, mensen- en 
grondrechten en concurrentievermogen’. Niet vanuit angst, maar vanuit kracht. Zoals we dat ook doen bij de andere be-
dreigingen waar we als Nederland mee te maken hebben. Als we die kansen benutten en de best verbonden samenleving 
van de wereld worden, dan leidt dat vanzelf tot economische welvaart. Net zoals we dat ook in andere markten doen. We 
hebben de topuniversiteiten en -hogescholen al, de bedrijven die voorop lopen en de lokale overheden die openstaan voor 
verandering en graag willen samenwerken. Met u en met elkaar. In City Deals en andere coalities.

Er is zoveel creativiteit en technisch vernuft in ons land, u hoeft het alleen maar te benutten.

Jan-Willem Wesselink
Projectleider City Deals ‘Een slimme stad, zo doe je dat’ en ‘Slim Maatwerk’
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AUTEUR Annemarie Boereboom - CCO, WeCity 

‘Met digitalisering naar 
een duurzame toekomst’
 

Nederland zit midden in een aantal grote transities. Niet alleen hebben we te maken met het 
stikstofprobleem of een tekort aan personeel, ook de opwarming van steden en droogte van 
het land, het bouwen van 1 miljoen huizen, afsluiting van het gas, vergrijzing van de beroeps-
bevolking en druk op (gemeentelijke) budgetten zijn maar een paar van de grote dossiers die  

voor ons liggen.

Des te opvallender is het dat de media steeds vaker groen en duurzaam als alternatief voor digitale ont-
wikkelingen benoemd, of het belang van mensen boven data. We zien allemaal dat het wringt en schuurt in 
de samenleving. Willen we handen en voeten geven aan al die opgaven  kunnen we ons geen of of situatie 
veroorloven, maar moeten we zoveel mogelijk kansen pakken en inzetten op innovaties om al die opgaven 
hoofd te bieden en te gaan denken in en en. Het inzetten van digitalisering is daarbij één van middelen die 
kan bijdragen aan een duurzame toekomst. Want in plaats van met verschillende voertuigen en mensen 
rond te rijden om onderhoud te doen aan objecten, zou het tijd en CO2 besparen als we die objecten op 
afstand kunnen monitoren en analyseren. Door die informatie te centraliseren kunnen we ook nog zorgen 
dat onderhoud gecombineerd wordt en er minder vervoer nodig is.

Het impliceert of we een keuze hebben, dat het een of of situatie is, maar is dat wel zo?

Als we alle ondergrondse containers zouden voorzien van sensoren en deze alleen legen als ze echt vol zijn, 
kan een milieudienst 15-20% op haar ritten besparen. Dit betekent dat er minder mensen nodig zijn en rijd 
een vrachtwagen niet meer onnodig door een straat met spelende kinderen. Als we de watervoorziening 
van jonge aanwas monitoren met sensoren, groeit de overlevingskans van deze jonge bomen wat zorgt voor 
meer en gezond groen in de buurt. En als we data van de openbare ruimte zodanig ontsluiten dat het voor 
iedereen die minder mobiel is ook duidelijk is waar ze wel of niet makkelijk met bijvoorbeeld een rolstoel 
kunnen komen, verhoogt dit de inclusiviteit en zelfstandigheid van alle inwoners. Technologie en data kan  
ondersteunen om die veranderingen mogelijk te maken. Dit is geen nieuwe ontwikkeling, dat doen we al 
jaren.

Bij WeCity zien we dat steeds meer gemeenten zich realiseren dat het niet gaat om één 
enkele digitale oplossing, maar dat de uitkomst van al die losse oplossingen samen 
steden wel degelijker leefbaarder houdt en maakt. Dit vraagt inzicht en beleid over 
verschillende domeinen heen. WeCity helpt gemeenten invulling te geven aan haar 
uitdagingen en doelen met concrete datagedreven oplossingen in de openbare ruimte. 
Juist voor vraagstukken die een domein overschrijdend karakter hebben. Met een be-
trouwbaar, open ecosysteem voor data, sensoren en oplossingen. Toegankelijk voor ie-
dere leverancier en voor alle gemeenten en provincies. Het WeCity platform biedt een 
duidelijk service- en contractmanagement, zodat proces en kwaliteit gewaarborgd zijn. 
Groene en duurzame steden zijn die stip op de horizon. Digitale oplossingen zijn een 
middel die kunnen helpen dat doel te bereiken. 

C
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u
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n
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Waarom we Opgave AI 
als onze opgave zien

Een jaar geleden  
verscheen het rapport ‘Op-
gave AI’ waarin de WRR laat 
zien hoe we als samenle-

ving kunnen profiteren van de kansen 
die AI biedt en tegelijkertijd de proble-
men kunnen pareren. Om zo tot maat-
schappelijke inbedding van AI te komen. 
Vanuit de City Deals ‘Een slimme stad, 
zo doe je dat’ en ‘Slim Maatwerk’ zijn we 
geïnspireerd door dit rapport. Daarom 
proberen we de lessen toe te passen in 
onze City Deals. Voor de samenleving 
als geheel, De vijf opgaven die de WRR 
destilleert uit de omgang met eerdere 
systeemtechnologieën en waarvoor de 
overheid staat bij de inbedding van AI in 
de Nederlandse samenleving zijn: 
1)  Demystificatie: het adresseren van 

onrealistische beelden; 
2)  Contextualisering: het creëren van 

goede omgeving om AI te laten func-
tioneren; 

3)  Engagement: het betrekken van 
maatschappelijke partijen bij de tech-
nologie; 

4)  Regulering: het opstellen van kaders 
en 

5)  Positionering: het strategisch naden-
ken over de verhouding van Neder-
land ten opzichte van partijen elders.

Die grote opgaven kunnen natuurlijk 
ook op kleinere schaal en zijn dan bruik-
baar voor individuele organisaties. Dan 

Opgave AI

AUTEUR Jan-Willem Wesselink - Projectleider City Deals ‘Een slimme stad, zo doe je dat’ en ‘Slim Maatwerk’

Afbeelding: ©wrr

gaat het bijvoorbeeld niet over het 
nadenken over de verhouding van 
Nederland ten opzichte van partijen 
elders, maar over de eigen organisa-
tie en opzichte van de buitenwereld. 

We denken dat het op die manier een 
mooi handvat biedt om digitalisering 
en technologisering te borgen in de 
eigen organisatie.
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Op basis van een Engelse vertaling van het begin van de Dealtekst van

de City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’ heeft de software van 

Pegamento dit fotorealistische beeld gegenereerd. Wat vindt u ervan?
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Hoeveel autonomie wil je zelf  
en hoeveel autonomie gun je  
de ander?

Vrijdag 21 september 
mocht ik spreken tijdens 
de opening van het kunst-
project Desire Lanes in 

Utrecht. Ik las het persbericht en 
daar werd uitgelegd dat ‘Desire La-
nes de energie toont van het plein 
om de afstand tussen onbekenden te 
overbruggen en onverwachte inter-
acties tussen passanten te facilite-
ren.’ Daarvoor worden de wandelrou-
tes van voetgangers op het Domplein 
in Utrecht met camera’s gevolgd en 
geanonimiseerd omgezet in lichtbe-
wegingen die ’s avonds worden ge-
projecteerd.

“We zijn een onderdeel van 
een netwerk van mensen”
Het project illustreert op een mooie 
manier dat we onderdeel zijn van een 
netwerk van mensen die hier al eeu-
wen lopen, elkaar ontmoeten, han-
delen, ruzie maken, verliefd worden, 
rouwen, zijn, leven. Dat is een gerust-
stellende gedachte. De data mag dan 
geanonimiseerd zijn, we kunnen niet 
meer achterhalen wie er voor was, 
door het project beseffen we meer 
dan ooit dat we niet alleen zijn in 
de stad. Tegelijkertijd voelen steeds 
meer mensen zich eenzaam. Dat is 

geen tegenstelling, hoe meer social 
media, hoe groter de kans dat je er 
teleurgesteld door raakt. Niet genoeg 
likes, geen nieuwjaars-appjes op 1 
januari, niemand die je naar rechts 
swipet. In de grote stad kon je je al 
enorm eenzaam voelen, in de slimme 
stad wordt het er niet beter op.

“Autonomie wordt  
schaalbaar”
Elke industriële revolutie biedt kan-
sen en levert bedreigingen op. En 
leidt er toe dat we op een nieuwe 
manier gaan samenleven. Ook deze. 
De huidige industriële gaat over net-
werken. Over altijd verbonden zijn. 
Over daar bijna niet onderuit kunnen 
komen. Autonomie wordt daardoor 
schaalbaar. Door jezelf en door ande-
ren. Toen ik vroeger op fietsvakantie 
ging, belde ik mijn ouders één keer 
per week. Tussendoor wisten ze niet 
waar ik was. Dat vonden ze natuurlijk 
eng, maar het was ook normaal. Nu 
verstuur ik een beacon-sms als ik ga 
mountainbiken. Zomaar verdwaald 
raken, kan daarmee niet meer. Dat 
kon trouwens toch al niet, want 
Google Maps doet het ook in het bos. 
Maar ook anderen kunnen mijn auto-
nomie inperken. Ik kom de trein niet 

in zonder OV-kaart, de tourniquets 
van het stadion draaien niet zonder 
seizoenkaart, mijn auto start met een 
keycard, mijn geld krijg ik via een 
bankpas. Mijn autonomie is afhanke-
lijk van het netwerk en de regels die 
daar gelden.

Hoeveel autonomie wil jezelf en hoe-
veel autonomie gun je de ander? En 
hoe gaan we daarmee om. Vraag je 
aan je kinderen of ze ‘Find my iPho-
ne’ aan willen zetten? En kijk je dan 
telkens waar ze zijn? En wat als je 
ziet dat ze midden in het bos is? Best 
lang al? Ga je er dan heen? En wat 
zeg je dan als je ze daar is met een 
groep vrienden en een krat bier? Aan 
de andere kant, vergeef je je het zelf 
ooit als je niet gaat en het blijkt dat er 
iets gruwelijks mis ging omdat je niet 
keek, het nooit aan hebt gezet? Om-
dat je of geen gebruik maakte van de 
mogelijkheden die technologie biedt.

Dat illustreert dit kunstproject voor 
mij.

Essay over kunstproject Desire Lanes

AUTEUR Jan-Willem Wesselink - Projectleider City Deals ‘Een slimme stad, zo doe je dat’ en ‘Slim Maatwerk’
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Makers: Studio SPÉS in samenwerking met Pegamento
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de metaverse en ook alle groene oplossingen die je hier ziet. Er 
zijn hele toffe innovaties voor de stad van de toekomst te zien 
waar wij aan werken. Daar gaan wij aan werken met de Green 
Innovation Hub en de Future City Foundation.’’

Henk Vonk – gemeente Zwolle
‘’Het was voor mij de eerste 
keer. Het was beter dan ik 
verwachtte. Het was een erg 
waardevolle ervaring. Een 
groot netwerk dat heeft ge-
zorgd voor inspiratie, vooral 
het Nederlandse netwerk. 
Ook heb ik geconstateerd dat 
er veel andere internationale 
steden worstelen met hetzelf-

de vraagstuk: hoe kun je een prototype goed implementeren in de 
bestaande praktijk? Niemand had hier echt een antwoord op en 
dat vond ik verrassend. Daarnaast heeft de reis naar Barcelona 
op technisch vlak een waardevolle connectie opgeleverd: Headai. 
Wellicht gaan we met hen verder samenwerken, ook samen met 
andere premiumpartners.’’

Arjen Hof - WeCity
‘’De reis naar Barcelona was 
nuttig om met de Neder-
landse delegatie kennis uit 
te wisselen. Maar ook met 
Vlaanderen. Dat was erg 
waardevol. De waarde in 
Barcelona zat hem voor mij 
vooral in: netwerk en ken-
nisuitwisseling met andere 
gelijkgestemden.’’

Smart City Expo 2022

Zo was Barcelona
Annemarie Boereboom - WeCity

‘’Ik heb geleerd dat België 
en Nederland eigenlijk veel 
meer samen kunnen doen. 
Ze kunnen er samen meer 
uit halen op het gebied 
van smart city. Ik ben ook 
geïnspireerd in Barcelona. 
Erg veel gemeenten zijn 
bezig met pilots en living 
labs. Dat is iets goeds, maat 
het blijkt een grote opgave 

om dat te laten landen binnen de organisatie. Wij als WeCity 
kunnen daar verder mee.’’

Roelof Schram - Civity
‘’Ik vond het erg interessant 
in Barcelona. Er was ook 
grote wil tot netwerken, sa-
menwerken en kennis delen. 
Het was mijn eerste keer en 
ik was blij verrast. Ook hoe 
de Nederlandse partijen en 
de Future City Foundation 
zich gepresenteerd hebben 
in combinatie met de ROM 
en de RVO. Op het event 

werd veel informatie gedeeld, daar heb ik van geleerd. Dit heeft 
gezorgd voor inspiratie en heeft me aan het denken gezet.’’

René Visser - VodafoneZiggo
‘’Wat ik zo gaaf vind aan Barcelona en de smart city expo  is dat 
iedereen samenkomt, het hele ecosysteem. Daarnaast wat ik erg 
gaaf vind zijn alle innovaties en met name die op het gebied van 

In november 2022 vond in Barcelona weer de Smart City Expo World Congress 
plaats. Tijdens dit jaarlijks event leerde de wereldwijde smartcitycommunity 
van elkaar, vonden gesprekken plaats tussen vakgenoten en werden nieuwe 
deals gesloten. Nederland was aanwezig met een stevige delegatie. Wat namen 
zijn mee naar huis?
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Vroeger zag ik vaker een ‘apparaat-met-een-sensor’ dat doorging 
voor smart. Ook waren meer toepassingen ‘bewezen’ in praktijk, 
omdat ze al op meerdere locaties waren toegepast (proven tech-
nology). ‘Human-centered’ is door velen gepropageerd, maar dat 
zag ik dat in veel producten maar matig terug. Toepassingen die 
een sociaal doel nastreefden waren nagenoeg afwezig. Ik ben zeer 
tevreden over de netwerkfunctie van het evenement. Veel relaties 
waarmee ik al direct contact had, waren aanwezig en de relatie 
kon verder worden uitgediept of geactualiseerd. En mijn netwerk 
is uitgebreid, ook met mensen die ik nog niet had ontmoet en 
met onverwachte contacten met bedrijven.”

Farida Polsbroek - BZK
“Dit was mijn eerste keer in 
Barcelona op het Smart City 
Expo World Congres. Het 
aanbod was vrij divers. Wel 
viel mij op dat het vooral 
gericht is op ruimtelijke 
ordening en minder op het 
sociaal domein. Toch waren 
er ook op dat gebied een aan-
tal interessante oplossingen, 

zoals een Zuid-Koreaans bedrijf dat een helm heeft ontwikkeld 
die hersenscans maakt en sneller resultaten met huisartsen kan 
delen dan een duurdere MRI. Of hoe ze in Vlaanderen de vraag 
achter de vraag onderzoeken met behulp van datagebruik bij 
mensen met diverse problemen. Ondanks deze boeiende ontwik-
kelingen is op gebied van digitalisering en het sociaal domein nog 
wel veel werk aan de winkel.”

Jan-Willem Wesselink – Future City Foundation
“Barcelona was dit jaar een 
warm weerzien na twee 
jaar corona-ellende. Daarbij 
vonden veel waardevolle 
gesprekken plaats met Ne-
derlandse reisgenoten, maar 
nog belangrijker: ook met 
buitenlandse partijen. Ik ben 
zelf erg blij met de warme 
contacten die zijn opgedaan 

met Vlaanderen. We kunnen in Nederland veel leren van hun 
aanpak die vaak net iets anders is en daarom erg inspirerend. 
Het Nederlands-Vlaamse diner was de geboorte van een nieuwe 
traditie waarin kennisuitwisseling en gezelligheid hand in hand 
gingen.”

Arjan Ankerman - ELBA\REC
‘’Elke jaar in Barcelona 
ervaren wij dat er erg 
veel kansen zijn voor de 
digitalisering van de stad. 
Het enthousiasme is enorm 
bij de community die wij 
jaarlijks mogen ontmoe-
ten. Een community die al 
enkele jaren niet veel groter 
wordt. Om samen kansen 
‘te pakken’, moeten wij de 

groep koplopers in Barcelona laten groeien. We moeten meer 
mensen bewust maken van de kansen die er zijn en vooral po-
sitiever communicatie over de mogelijkheden die nu al bestaan. 
Alleen zo kunnen wij samen grotere stappen zetten.’’

Marc Martojo - DHM 
“We zijn allemaal op zoek 
naar de beste
technieken, maar zonder een 
liefdevol 
engoed netwerk heb je niks.”

Anita Nijboer - SIX Advocaten
 “Ieder jaar is er op de 
Smart City beurs een ander 
thema. De eerste keer was 
het veiligheid, daarna digital 
twins en nu zie ik eigenlijk 
dat de expo wordt ingezet 
voor gezondheid en voor 
duurzaamheid. Dat vind 
ik ook interessant. Waar ga 
je de smart city technologie 

voor gebruiken? Dat is een interessante verschuiving.”

Peter van Waart -Hogeschool Rotterdam
“Over de expo viel mij op dat bedrijven, in vergelijking met een 
jaar of vijf geleden, meer ‘volwassen’ smart city-toepassingen 
toonden in de vorm van geïntegreerde product-service systems. 
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De fundering van de 
slimme duurzame stad

Nu de Floriade achter de 
rug is, gaat de gemeente 
Almere verder met het ont-
wikkelen van het gebied. 

Hier moeten de wijken Pampus en 
Hortus verrijzen. 

De wijken moeten passen bij de tijd 
waarin ze worden gebouwd (tussen 
2030 en 2050) en bij de verwach-
tingen van de inwoners van die tijd. 
Een tijd waarin het normaal is om 
circulair en energieneutraal te leven 
en waarin digitale en technologische 
hulpmiddelen het leven eenvoudiger 
maken. Een slimme, duurzame wijk 
dus. Maar hoe dat eruitziet weten we 
nu nog niet precies. Wat moeten we 
dan nu (in 2022) doen om die wijk te 
realiseren? 

Om dat te ontdekken organiseer-
den we op woensdag 7 juni 2022 de 
co-creatiesessie ‘Digital City’ op de 
Floriade Expo. Een samenwerking  
van het Floriade Kennisprogramma, 
de Werkagenda Pampus, Future City 
Foundation, de Bruggencampus en 
de Gemeenschappelijke Data Omge-
ving. Door terug te redeneren van 
2032 naar nu, onderzochten de part-
ners het toekomstbeeld van de nieu-

we stad. Met als doel ‘hoe kunnen 
we gezamenlijk slimme, duurzame 
gebiedsontwikkeling ondersteunen?’ 
In drie werkgroepen zijn drie toe-
komstvisies ontwikkeld met kansen 
en vervolgstappen voor de slimme, 
duurzame stad. 

In de volgende stap van de City Deal 
‘Een slimme stad, zo doe je dat’ wordt 
de wijk Pampus een Slimme Stad 
Showcase, waarin gebruik wordt 
gemaakt van de kansen die digita-
lisering en technologisering bieden 
om zo leefbare en sociale steden te 
ontwikkelen. 

Toekomstbeelden van Hortus en Pampus, Almere

AUTEUR Wendolijn Beukers - Future City Foundation 
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  De Campus van Pampus
De toekomst van Pampus staat in het 
teken van 'first time right'. Dat bete-
kent je niet in één keer moet beden-
ken hoe alles wordt, maar dat je het 
zo moet organiseren dat je constant 
kunt meebewegen met wat er op dat 
moment nodig is. Zo organiseren we 
een stad en samenleving die flexibel 
is voor de toekomst.

Om dat te bereiken moet er goed 
worden nagedacht over de fysieke 
kant van de stad, waarbij de boven- 
en ondergrond op elkaar zijn afge-
stemd. Het moet bijvoorbeeld niet zo 
zijn dat je een boom plant en dat je 
er over dertig jaar achter komt dat 
die boom op de verkeerde plek staat 

en gekapt moet worden. Maar de 
stad van de toekomst vraagt ook dat 
we nadenken over de sociaal-maat-
schappelijke kant van de stad. Hoe 
gaat de samenleving veranderen en 
welke type bewoners er in het gebied 
komen wonen?

“ Het moet niet zo zijn 
dat je een boom plant 
en dat je er over dertig 
jaar achter komt dat die 
boom op de verkeerde  
plek staat en gekapt 
moet worden ”

Hoe organiseer je deze vorm van de-
mocratisch bouwen? Je kunt alleen 
bij het toekomstbeeld komen als je 
vanaf begin af aan een continue dia-
loog faciliteert met mensen, natuur 
en data. Samen kun je dan de rand-
voorwaarden creëren voor de maxi-
maal flexibele samenleving - wat kan 
wel in het gebied en wat zijn de be-
perkingen? Zowel fysiek als sociaal. 
Die dialoog moet ook een fysieke plek 
hebben, daarom creëren we de Cam-
pus van Pampus.

Toekomstbeeld 
Een maximaal flexibele samenleving. 
Die steeds verandert en waarin de 
balans steeds verandert tussen wo-
nen en werken, tussen gemeenschap 
en individu, maar ook in harmonie 
met natuur.

#1
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Je wil er wél dood gevonden 
worden

Hoe zorgen we ervoor dat Pampus 
over tien jaar een inclusieve gemeen-
schap is, waar geen mensen worden 
uitgesloten? Daarvoor ontwerpen 
we een Social - en een Physical Grid. 
Het ontwerp start met een minimale  
fysieke grid (de basis van wat een 
stad, een stad maakt). Vanuit die ba-
sis ontwerpen we de sociale omge-
ving. En in de volgende fase ontwer-
pen we de fysieke omgeving, zodat 
die volledig aansluit op de behoeften 
van de mensen. 

De werkgroep speelt met een ge-
dachtenspinsel. Voor klimaatneutraal 
en klimaatbestendig bouwen zijn er 
allerlei data en modellen. Kan je dat 
ook doen voor het sociaal domein? 
Kan je analyseren en voorspellen hoe 
een sociale systeem functioneert? En 
zou je dan kunnen ingrijpen als het 
misgaat?

“ Kan je analyseren  
en voorspellen hoe  
een sociale systeem 
functioneert? ”

 
Hoogleraar Gert-Jan Hofstede is hier
mee bezig: Artificial Sociality

https://www.wur.nl/nl/Personen/
Gert-Jan-prof.dr.ir.-GJGert-Jan-Hof-
stede.htm

De aanpak
Stap 1:   Hoogleraar Gert-Jan Hof-

stede inhuren
Stap 2:   Bepalen wat de ondergrens 

is van het sociale systeem
Stap 3:   Waar komen mensen van-

daan? - We moeten weten 
hoe veilig mensen zijn in 
hun sociaal systeem.

Stap 4:   Algoritme ontwikkelen voor 
het analyseren en voor-
spellen van het sociale sys-
teem. We willen leren wat 
we moeten doen als men-
sen buiten de boot vallen.

Toekomstbeeld
Hoe zorgen we ervoor dat Pampus 
een inclusieve community wordt over 
tien jaar en dat er geen mensen bui-
ten de boot vallen of niet meedoen? 
Dat kan je heel hoogdravend doen, 
door te stellen dat iedereen met el-
kaar moet samenwerken. Wij doen 
het anders, we stellen een onder-
grens. Almere Pampus: je wil er wél 
dood gevonden worden! We willen 
voorkomen dat mensen dood in hun 
woning liggen en door niemand ge-
vonden worden - dat is een onder-
grens.

#2

https://www.wur.nl/nl/Personen/Gert-Jan-prof.dr.ir.-GJGert-Jan-Hofstede.htm
https://www.wur.nl/nl/Personen/Gert-Jan-prof.dr.ir.-GJGert-Jan-Hofstede.htm
https://www.wur.nl/nl/Personen/Gert-Jan-prof.dr.ir.-GJGert-Jan-Hofstede.htm
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Het doel is om de ultieme sociale co-
hesie te bereiken in Pampus in 2032. 
Dat is een gedeelde verantwoorde-
lijkheid van iedereen. Geen gefor-

ceerde sociale cohesie maar vanuit 
een intrinsieke motivatie van ieder-
een die erbij betrokken is. Van pro-
jectontwikkelaar, bouwer tot aan de 
bewoner en toekomstige zorgcentra.
Hoe kom je daar? Een stad is fysiek, 
maar het gaat om het creëren van de 
ziel. Het is dus van belang om van-
af de eerste ontwikkelingen in het 
gebied 'de ziel' te creëren. Vanuit die 
gedachte kun je er mensen al tijdelijk 

laten wonen en activiteiten creëren.  
Wie is verantwoordelijk voor de soci-
ale cohesie? Wij willen niet alleen de 
gemeente maar ook de ontwikkelaar 
verantwoordelijk maken. We nemen 
dat mee in aanbestedingen, in lan-
getermijncontracten en het is een eis 
dat het gemeten wordt. Je moet dus 
heel goed monitoren en bijvoorbeeld 
in gesprek met gedragspsychologen 
om te weten hoe je sociale cohesie 
kunt bereiken. Daarom beginnen we 
dit traject met een onderzoek door 
psychologen. Wat is de motivatie om 
met elkaar samen te werken en voor 
elkaar te zorgen? Moeten we daar-
voor ook fysiek bij elkaar zijn? Of kan 
dat ook decentraal? En wat is daar-
voor nodig?

Pampus moet flexibel zijn, want een 
gemeenschap verandert door de tijd 
heen. De wijk en omgeving moeten 
zich kunnen aanpassen. Dat kan 
bijvoorbeeld door ‘remontabel’ te 
bouwen. Gebouwen kunnen in eer-
ste instantie bijvoorbeeld maar tien 
verdiepingen hoog zijn en op termijn 
worden verhoogd naar twintig-hoog. 
Als je dat in één keer zou doen dan 
heb je straks een lege (spook) stad.

Toekomstbeeld
Zorg wordt het grote topic in de toe-
komst. We zorgen voor elkaar, we 
zorgen dat we zelf fit zijn, en we wa-
ken voor eenzaamheid in de gemeen-
schap. Als je dat bereikt dan hebben 
we eigenlijk geen sportscholen meer 
nodig. De stad nodigt uit om constant 
in beweging te zijn en elkaar te ont-
moeten.

#3
Ultieme sociale cohesie
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De metaverse wordt in 
Silicon Valley gezien als 
de volgende fase van het 
internet. Daar is steeds 

meer over te lezen op het ouder-
wetse internet, maar de video van 
Mark Zuckerberg over de metaver-
se had ik even gemist. Ik ben dus 
blij dat Gijsbert van Es er in de 
nieuwsbrief van Future Affairs op 
wees. Want het is het kijken meer 
dan waard.

Allereerst om wat het belooft te 
worden. Het is nu voornamelijk nog 
een visie of hooguit een concept. 
Onderdelen bestaan, het geheel 
nog niet. Wat het volgens Zucker-
berg wordt is een virtuele wereld 
waar je instapt door een VR-bril 
op te doen en waar je je met een 
of meerdere avatars in verschillen-
de werelden kan manifesteren. Dat 
idee is minder sciencefiction dan 
het misschien klinkt. Tijdens de 

coronapandemie leerden we dat je 
niet bij elkaar hoeft te zijn om toch 
samen te kunnen werken. En het 
(gepersonaliseerde) achtergrondje 
in Teams of Zoom is dan wel niet 
helemaal hetzelfde als een avatar, 
maar het lijkt er wel op.

Waarom nog elke dag  
naar kantoor als dat  
ook online kan?
De metaverse, zoals Zuckerberg 
hem schetst heeft verregaande 
impact op de ruimtelijke ordening 
en gebiedsontwikkeling. Het zet de 
begrippen ruimte en plaats op zijn 
kop. Ik hoef straks nergens meer 
heen, ik kan overal zijn als ik mijn 
VR-bril op zet. Op mijn werk, bij 
vrienden, in een sportclub, in een 
game of een film. Het is bizar en 
voelt utopisch en dystopisch tege-
lijkertijd. Internet veranderde de 
begrippen ruimte en afstand na-
melijk al ingrijpend, de metaverse 

doet daar een enorme schep boven 
op. Waarom nog vliegen naar een 
zakelijke meeting in het buitenland, 
als dat ook vanuit huis kan? Waar-
om nog elke dag naar kantoor als 
dat ook online kan? Niet langer je 
ouders bellen, maar elkaar ont-
moeten in je eigen virtuele wereld. 
Je niet langer ergeren aan een le-
lijke omgeving, maar je omgeving 
zo inrichten dat je altijd blij en ge-
lukkig bent. Het is niet voor niets 
dat Zuckerberg zoveel lacht in de 
video, het zag er prachtig uit.

We zijn er al gewend
Dat is zoals gezegd minder futu-
ristisch dan het lijkt. De afgelopen 
jaren zijn we al gewend aan het 
idee dat afstand een keuze is. Ik 
kan mijn boodschappen thuis laten 
bezorgen (of het nou een koelkast 
is of de dagelijkse boodschappen), 
ik kan thuis werken, ik kan thuis 
sporten en ik móet de stad niet 

De metaverse zet de 
begrippen ruimte en 
plaats op zijn kop

Welke metaverse willen we eigenlijk?

AUTEUR Jan-Willem Wesselink - Projectleider City Deals ‘Een slimme stad, zo doe je dat’ en ‘Slim Maatwerk’ 
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Welke metaverse willen we eigenlijk?

meer in. Wie dat wel doet, maakt 
daar bewust de keuze voor. Of 
wordt ertoe gedwongen, omdat die 
persoon niet de middelen heeft om 
goederen thuis te laten bezorgen. 
Ik kan me dus ook goed voorstellen 
dat ik over een jaar of vijf een VR 
bril op zet om te vergaderen. En dat 
ik dan ook de andere toepassingen 
ga gebruiken. Domweg omdat het 
handig is.

Wat betekent dit voor de 
samenleving
Zover zijn we nog niet. Zuckerberg 
schetst de vele hobbels die geno-
men moeten worden. Zo moet er 
nog veel techniek ontwikkeld wor-
den. Meta (zoals Facebook sinds 
deze video heet) stopt daar veel 
geld in. Net als de rest van de big 
tech. En dit is core business, hier is 
big tech goed in. Daarbij doet het 
bedrijf het niet alleen. De metaver-
se is voor Meta vooral een platform 
waar gebruikers en bedrijven zich 
op kunnen manifesteren. En ook 
die stoppen daar veel energie en 
geld in. Alleen daarom al komt die 
metaverse er op de een of andere 
manier. Daarbij lijkt er heel veel 
geld verdiend te worden. Voor die 
partners, maar zeker ook voor de 
de big tech. Want stel dat de met-
averse er straks is, wat kost dat 
dan? En wie krijgt dat geld? En 
als toegang tot de metaverse geld 
kost, leidt het onvermijdelijk tot 
de volgende kloof in de samenle-
ving. Die is er nu al, het internet is 
niet gratis. Je hebt er een glasve-

Beeld: Jeroen Moonen, Future City Foundation test de VR-tool van City Deal partner 
WeCity op het NL paviljoen op de Smart City Expo World Congress in Barcelona.
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zel-verbinding voor nodig en spul-
len. En abonnementen op software. 
Wie dat niet kan betalen, doet niet 
mee. Die kloof wordt alleen maar 
groter in de metaverse.

Fundamenteler is de vraag wat dit 
betekent voor de samenleving. In 
de metaverse kan ik altijd in mijn 
bubbel blijven. Dat is wellicht fijn 
voor mezelf, maar niet goed voor 
de samenleving als geheel. De kans 
dat ik mensen tegenkom die niet op 
mij lijken wordt steeds kleiner en 
als dat al gebeurt, is het vaak een 
bewuste keuze. Als ik wil, kan ik 
steeds meer in een bubbel leven, 
zonder ongewenste mensen en 
emoties. Dat leek voorbehouden 
aan social media, waar het eigen 
gelijk (of dat nou links of rechts is) 
nonstop wordt bevestigd en ver-
sterkt, maar het slaat over op de 
echte wereld.

In de video geeft Zuckerberg laat 
zien dat hij geleerd heeft van de 
rechtszaken die de afgelopen jaren 
zijn gevoerd tegen Facebook. De 
metaverse wordt een open plat-
form, waar de rechten van de ge-
bruikers goed zijn beschermd. Het 
wordt bovendien interoperabel. En 
zo worden er nog wat bezwaren op 
voorhand weerlegd. Of we dat moe-
ten geloven, is natuurlijk de vraag, 
maar laten we er maar vanuit gaan 
dat Facebook zijn leven heeft gebe-
terd en Zuckerberg blijkbaar snapt 
dat dit alleen een succes wordt als 
het open is voor andere aanbieders 

en dat de Europese markt alleen te 
bereiken is als privacy en autono-
mie goed worden beschermd.

Hybride versies
Lopen we dan over 10 jaar de hele 
dag met een VR bril op? Ik denk het 
niet en dat is ook niet wat Zucker-
berg in zijn video schetst. Waar-
schijnlijker zijn hybride of augmen-
ted versies. De metaverse als extra 
service op de fysieke wereld of an-
dersom: de fysieke wereld als toe-
voeging op de virtuele. Zo ontstaan 
digital twins van waaruit invloed 
uitgeoefend kan worden tussen de 
online en echte wereld. Vastgoed-
ontwikkelaar Heijmans doet dat in 
de Leusdense Maanwijk, waar nog 
vóór de eerste steen is gelegd, een 
online variant is ontwikkeld, waar-
in de toekomstige bewoners alvast 
een community kunnen vormen en 
van waaruit na oplevering ook al-
lerlei services worden aangeboden 
die direct te maken hebben met de 
woning en de wijk. Maanwijk be-
staat dus zowel online als offline. 
Dat is prettig voor wie onderweg 
bedenkt dat hij vergeten is de ther-
mostaat een paar graden lager te 
zetten, of voor wie een ladder wil 
lenen van de buren. Het is erg prak-
tisch voor de wijk als geheel omdat 
zo de duurzaam opgewekte energie 
kan worden verdeeld of eenzaam-
heid kan worden tegengegaan. Zo 
kan de online wijk waarde creëren 
in de echte wijk. En vanuit die com-
munitygedachte is het vervolgens 
een kleine stap om een eigen cryp-

tovaluta op te zetten, waarmee on-
derling kan worden betaald. Lokaal 
geld was begin deze eeuw een tijd-
je een hype en stapt nu over naar 
de blockchain. Bijvoorbeeld in de 
Zuid-Londonse wijk Brixton, waar 
de Brixton Pound is bedacht om 
de lokale economie te versterken. 
Crypto maakt dat veel gemakkelij-
ker en dus stelt de site van de Brix-
ton Pound: “Welcome to the future 
of money. Again.” Maar ook dat kent 
nadelen. Want stel dat elke wijk zijn 
eigen geld hanteert, dan is de kans 
groot dat de kloof tussen goede en 
minder goede wijken juist groeit 
in plaats van slinkt. En hadden we 
juist geen landelijke en zelfs grens-
overschrijdende valuta bedacht om 
overal met dezelfde euro te kunnen 
betalen?

De metaverse is er nog niet en we 
kunnen als land besluiten er niet 
aan mee te doen. Er is immers 
meer techniek verboden in Europa 
die elders in de wereld wel wordt 
gebruikt. Maar dan moeten we 
daar nu wel het debat over voeren. 
Verbieden klinkt op voorhand best 
absoluut. Interessanter is het om 
te kijken waar de kansen liggen 
en hoe we die kunnen benutten, 
terwijl we tegelijkertijd de nadelen 
tegengaan. Hoe we de Nederlandse 
of Europese metaverse inrichten. 
Niet op het niveau van kleertjes 
en avatars, maar als samenleving. 
Hoe we van de metaverse een we-
reld maken waar we als samenle-
ving echt beter van worden.
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AUTEUR Fleur van Beem - Directeur VodafoneZiggo
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nCommercieel is 
geen vies woord

Miranda is al sinds de jaren tachtig een trouwe fan van André Rieu. Helaas kan ze door 
haar beperkingen tegenwoordig niet meer naar de Ziggo Dome. Hoe mooi is het dat zij 
straks met een VR-bril het nieuwjaarsconcert toch levensecht mee kan maken? Of dat 
een team gamers in Almere staat te spelen tegen een team in Groningen, terwijl ze het 

gevoel hebben dat ze elkaar fysiek treffen?

Mensen laagdrempelig plezier laten hebben, vooruitgang boeken en iedereen verbinden. Dat is en blijft 
mijn droom. De Green Innovation Hub in Almere brengt die idealen dichterbij. Samen met de gemeente 
en andere partijen bouwt VodafoneZiggo vanuit het Floriadeterrein aan slimme nieuwe woonwijken. 
De vraagstukken die daar op tafel liggen gaan niet over de techniek, of de snelheid van het internet. 
Wat dat betreft lopen we echt voorop in Nederland, daar hoeven we het niet over te hebben. 
Het gaat erom wat je met de techniek dóet. Elke dag komen er voorbeelden bij van nieuwe manieren 
om mensen te verbinden met elkaar. En het zal nog harder gaan als straks de metaverse, de driedi-
mensionale versie van het internet, steeds verder doordringt in ons dagelijks leven. Over een paar 
jaar schudden we elkaar met hologramtechniek virtueel de hand. Dit soort innovatieve toepassingen 
kunnen we als VodafoneZiggo niet in ons eentje realiseren. In de City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je 
dat’ trekken we samen op start- en scale-ups, opleidingen en gemeenten. 

Soms is de publiek-private samenwerking best ingewikkeld. Want ja, VodafoneZiggo is commercieel. 
Het lijkt wel eens alsof dat een vies woord is. En dat argwaan geboden is. Maar geld verdienen kan pri-
ma samen gaan met maatschappelijke doelen. Zoals mensen met elkaar verbinden via hoogwaardige 
en veilige technieken. Wij op onze beurt moeten soms extra geduld opbrengen. In de City Deal slimme 
stad liggen ethische vraagstukken op tafel op het vlak van privacy, autonomie, menselijke waardigheid 
en machtsevenwicht. Dit soort complexe kwesties vergt tijd.

In de publiek-private samenwerking van de Green Innovation Hub in Almere lukt de samenwerking 
gelukkig heel goed. We hebben elkaar hard nodig, daar zijn alle partijen van door-
drongen. Het is stoer van de gemeente dat ze de komende jaren fors blijft investe-
ren in het groen, duurzaam en inclusief ontwikkelen van nieuwe woonwijken. We 
houden met z’n allen het gedeelde doel voor ogen en blijven in gesprek, ook als 
het ingewikkeld is. Samen zoeken we naar oplossingen. Als we dat niet meer doen, 
dan doen we onze inwoners te kort: onze ouderen, onszelf en onze kinderen. Want 
we gunnen Miranda toch allemaal een concert van haar geliefde violist?
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Na een succesvolle eerste fase van de City 
Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’ is het tijd 
voor een concreter vervolg. De City Deal krijgt 
in januari 2023 een doorstart. Eén van de ini-

tiatiefnemers is Wim Willems, wethouder in Apeldoorn en 
voorzitter van de bestuurlijke themagroep Slimme duur-
zame verstedelijking van de G40. Hij blikt terug én vooruit.

Wim Willems, wethouder van de 
gemeente Apeldoorn

‘Samen slimmer 
werken is ons credo’

“Het is een unicum dat we met zoveel partners de City 
Deal hebben gerealiseerd en uiteindelijk twaalf projecten 
succesvol hebben afgerond die bijdragen aan het maat-
schappelijk belang”, stelt Willems. “Eén project kwam niet 
van de grond. Maar ook daar leer je van, want je hebt sa-
mengewerkt en dat brengt je verder. In de volgende fase 
gaan we concreter door op wat we nu willen, en vooral hoe 
we dat gaan doen. Een toolbox vol instrumenten ontwikke-
len. Een gereedschapskist gevuld met mooie oplossingen.” 

Waar ben je het meest trots op?
“Dat we ondanks de tijdsgeest waarin we zaten, met coro-
na, toch goed hebben samengewerkt. Het laatste half jaar 
hebben we weer fysieke bijeenkomsten gehad. Afgelopen 
voorjaar was een bestuurlijk overleg in Utrecht. Ik zag de 
zaal vollopen en mensen op een creatieve manier bezig 
projecten vorm te geven. Daar krijg ik energie van. Als je 
ziet wat opgepakt wordt en kansen die onderweg worden 
aangegrepen, dan is dat gewoon gaaf.” 

Noem eens voorbeeld?
“Vanuit de City Deal is breed gekeken naar de modelver-
ordening (inspiratiedocument) voor smart city-toepas-
singen en hebben we samengewerkt om uniformiteit te 
krijgen. Ook partners die geen deel uitmaken van de City 
Deal haakten aan. Het mooie is dat andere gemeenten dit 
document uit de gereedschapskist pakken en gebruiken. 
Belangrijke woorden bij de ontwikkeling van een tool zijn 
voor mij: haalbaarheid. Kun je het borgen binnen een orga-
nisatie? Schaalbaarheid. Kun je het kopiëren naar  ande-Wim Willems, bestuurlijk trekker van de City Deal ‘Een 

slimme stad, zo doe je dat’. Fotografie: Rob Achet (Piktsjers) 

AUTEUR Bianca Faber - Scherp communicatie 
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re partners. En de woorden samen en doen. Door samen 
te werken en door te doen hebben we het gerealiseerd. 
Schouders eronder en uitvoeren. ”

Wat heeft de City Deal opgeleverd?
“Neem de crowd safety manager. Die is opgepopt tijdens 
corona. Er was grote drukte in binnensteden, waardoor af-
stand houden niet lukte. Met tools werd dit beter beheers-
baar. Door de drukte per vierkante meter te meten en dit 
te communiceren, kregen we signalen zoals ‘let op, het is 
te druk’.

Voor het ethisch kader, bijvoorbeeld wel of niet vaccine-
ren tegen corona, kun je geen tool opleveren, maar het is 
wel een speelveld dat aandacht vraagt. Door met elkaar in 
gesprek te gaan creëer je bewustwording. Bewustwording 
rondom ethiek is altijd belangrijk geweest. 

Kijk je naar de inrichting van de stad, dan denk je aan 
smart mobility, aan het oplossen van verkeersproblemen 
of de verkeersveiligheid. Wat kunnen data ons leren? Op 
logistiek vlak kun je nadenken over het bevoorraden van 
de binnenstad via goederenhubs. Het grootvervoer levert 
bij de hub en van daaruit wordt het via elektrische voertui-
gen – duurzamer - naar de binnenstad gebracht. Een mooi 
voorbeeld is ook de snuffelfiets. Medewerkers van Futu-

re City Foundation reden hiermee van Amersfoort naar 
Apeldoorn. Dat ze zo’n fiets gebruiken om data, bijvoor-
beeld over gezonde luchtkwaliteit, te verzamelen is mooi.”

Wat moet er de komende jaren gebeuren 
om de slimme stad te realiseren?
“Veel. We zijn nog lang niet klaar. We hebben de ‘wat’-
vraag beantwoord, nu gaan we naar de ‘hoe’-vraag. We 
hebben twaalf grote cases. Hoe kunnen wij die opschalen 
en bij andere gemeenten krijgen. Hoe zorgen wij ervoor 
dat alle gemeenten bezig zijn met technische en digitale 
ontwikkeling? Ik merk dat vaker de vraag opkomt: praat 
ons bij, hoe hebben jullie dit vraagstuk opgelost?  Samen 
slimmer aan de slag is ons credo. Ik kan mij indenken dat 
wij gaan aanhaken bij thema’s als woningbouw, duur-
zaamheid, energietransitie en digitale veiligheid.”

Is hierbij ook een link met de City Deal 
Slim Maatwerk?
“Ja. Hoe kunnen digitalisering en technologie eraan bijdra-
gen dat iedere Nederlander zelfstandig op een gezonde 
manier kan wonen en leven? Dat is een mooie vraag die de 
City Deal zichzelf kan stellen. Ik ben trots dat we dat ook 
op sociaal vlak doen met het zusterproject Slim Maatwerk, 
dat sinds enkele maanden actief is. Arbeidsontwikkeling 
bijvoorbeeld. Hoe kan technologie hierbij helpen? Hoe is 
de online klantreis van hulpvragers? We hebben een bij-
eenkomst gehad over de ontwikkeling van een apparaat 
waarmee je met een camera wondcontrole grotendeels 
kunt doen. Het staat nog in de kinderschoenen, maar als 
dit te realiseren is, kan dit in de toolbox.”
 
Waar lig je wakker van bij de digitale 
transitie?
“Niets, want als je ergens over wakker ligt, moet je het 
vraagstuk juist aangrijpen om op te lossen. Heb ik zelf het 
antwoord niet, dan vraag ik anderen. Je kunt niet alles 
alleen oplossen. Zo kom je toch weer uit op samenwerken. 
Wat ik mooi zou vinden, is dat we straks een etalage heb-
ben waaruit iedereen een tool kan plukken. Dat wij een in-
spiratiebron zijn geweest voor veel andere partijen in alle 
gemeenten in Nederland.“

“ Het is een unicum dat we  
met zoveel partners City  
Deal hebben gerealiseerd en  
uiteindelijk twaalf projecten  
succesvol hebben afgerond  
die bijdragen aan het  
maatschappelijk belang ”
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Zijn opa woonde tot op hoge leeftijd zelfstan-
dig. Dat gunt Maarten Burggraaf anderen ook. 
Hoe mooi zou het zijn als dat voor velen mo-
gelijk is, dankzij inzet van technologische on-

dersteuning? Burggraaf, wethouder in de gemeente Dor-
drecht en tevens bestuurlijk kartrekker van de City Deal 
‘Slim Maatwerk’ is vastbesloten om met meer maatwerk de 
kwaliteit van leven van inwoners te verhogen.  
 
In de City Deal ‘Slim Maatwerk’ onderzoeken gemeenten, 
het Rijk, bedrijven en maatschappelijke organisaties hoe 
digitale en technologische ondersteuning slim inzetbaar 
is om de leefkwaliteit van inwoners zo hoog mogelijk te 
maken. “Mensen zo lang mogelijk zelfstandig en gezond 
thuis laten wonen”, benoemt Burggraaf. “Of mensen met 
een betalingsprobleem eerder bereiken, in plaats van pas 
wanneer de deurwaarder al heeft aangeklopt. Wat moet 
je doen om een zwak gezin weer een normaal leven te 
geven? Waar zit de oorzaak van het probleem en hoe kun 
je daar op handelen?” 
 

Maarten Burggraaf, wethouder 
van de gemeente Dordrecht

“Met slimmer  
 maatwerk de
 kwaliteit van  

  leven verhogen”

Geef nog eens een voorbeeld?  
“In Dordrecht heb je het project de Straatkubus om van 
iedere wijk een vitaliteitsscan te kunnen maken. Wonen 
in een wijk veel ouderen, die grotendeels aangeven er te 
willen blijven wonen, dan kijk je wat nodig is om dat mo-
gelijk te maken. Als je signalen in een wijk op tijd opvangt 
en weet welke onderliggende factoren een rol spelen, dan 
kun je helpen en problemen voor zijn. Later kan dit ook 
van pas komen. Bij het creëren van een nieuwe buurt weet 

“ De manier waarop je dat doet moet 
wel de privacy waarborgen. Tegelij-
kertijd moet je je daar niet door laten 
afremmen. Als je nooit oversteekt dan 
verandert er ook nooit wat ” 

AUTEUR Bianca Faber - Scherp communicatie 



59AGENDA STAD

je bijvoorbeeld welke aspecten nodig zijn om een buurt 
veilig te maken, zoals fietsen en lopen aantrekkelijk ma-
ken of door te zorgen voor een goede mix van bewoners, 
zodat de sociale samenhang sterk wordt. Er zijn allerlei 
toepassingen te bedenken. Door corona was het druk in 
het Albert Schweitzer ziekenhuis. Mensen konden toen 
met beademingsapparatuur thuis blijven, terwijl via mo-
nitoren een vinger aan de pols werd gehouden. Het moet 
een basisvaardigheid worden om digitale instrumenten te 
benutten. Ook bij maatschappelijke thema’s.”  

Waarom doet Dordrecht mee aan de City 
Deal? 
“Dit is niet de eerste of enige City Deal waaraan we mee 
doen. We hebben bijvoorbeeld geparticipeerd in de City 
Deals Binnenstedelijk Bouwen en Transformatie, Circulai-
re Stad en Klimaatadaptatie. Vanuit die laatste City Deal 
hebben we gebruik gemaakt van de TEEB-Stadtool om be-
ter inzicht te krijgen in de waarde van groen. Niet alleen in 
economische waarde, maar ook in maatschappelijke waar-
den als woonplezier en gezondheid. Deze tool hebben we 
toegepast voor het verbeteren van het Sterrenburgpark, 
dat nu een fijne, groene ontmoetingsplek is midden in een 
woonwijk. Samenwerking, verbinding en innovatie ston-
den in deze City Deals centraal en hebben ons handvatten 
gegeven om ons verder te brengen in het waarmaken van 
onze ambities. Deze kansen zien we ook in de City Deal 
‘Slim Maatwerk’. We zien de opgaven groter worden, wat 
vraagt om een efficiëntere inzet van resources. Digitalise-
ring en slim gebruik van data kunnen daarbij helpen.”
 Merk je dat digitale transitie zorgt voor weerstand? 
“Soms. Zorg wordt snel als afstandelijk ervaren als het 
om data gaat. Mensen denken er dat handen aan bed ver-
dwijnen. Maar het is geen platte bezuinigingsopgave. Wij 
willen met dezelfde euro meer mensen bedienen. Het is 
mooi als je dankzij digitale ontwikkelingen ook bij grote 
vergrijzing mensen lang zelfstandig kunnen blijven wo-
nen. De manier waarop je dat doet moet wel de privacy 
waarborgen. Tegelijkertijd moet je je daar niet door laten 
afremmen. Als je nooit oversteekt dan verandert er ook 
nooit wat.” 

Welke ambitie heb je voor het komende jaar? 
“Slimmer maatwerk leveren. Met sociale instellingen, 
maatschappelijk betrokken bedrijven en de overheid tot 
een mooie agenda komen in het sociale domein, zodat we 
nog meer maatwerk kunnen leveren. Zodat we inwoners 
-met digitale middelen- in een eerder stadium kunnen 
helpen en hun kwaliteit van leven op individueel niveau 
verhogen. Daarnaast ontwikkelen we samen met de City 
Dealpartners op het gebied van digitale samenwerking 
een aantal pilots. Dordrecht voert binnen de City Deal een 
aantal proefprojecten uit en participeert in projecten van 
andere deelnemers. Samen werken we aan kennisontwik-
keling en -deling om het beheer en onderhoud van de toe-
komst een stapje verder te brengen.” 

Maarten Burggraaf, bestuurlijk trekker van de City 
Deal ‘Slim Maatwerk’
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De technologische mogelijkheden om een 
slimme stad te worden zijn haast onbegrensd. 
De mogelijkheden om dit om allemaal in goed 
banen te leiden en te reguleren zijn daar-

entegen nog beperkt. De komst van het ‘Afwegingskader 
smartcitytoepassingen in de openbare ruimte’ brengt daar 
verandering in.

Precies op het moment dat Jan-Willem Wesselink van 
de Future City Foundation advocaat Anita Nijboer bena-
derde met vragen over gemeentelijke regelgeving op 
het vlak van smartcitytoepassingen, speelde er ook een 
interessante kwestie met een reclamebord. Nijboer is 
partner bestuursrecht/omgevingsrecht bij SIX advocaten. 
Ze blikt terug: ‘We hebben het over 2017. Op het station 
van Amersfoort was een reclamebord geplaatst dat met 
camera’s passanten registreerde: kijkt er een man of een 
vrouw, hoe gaan de oogbewegingen, dat soort zaken. Aan 
de hand daarvan werd de reclame op het bord aangepast. 
Hierover kwamen er veel vragen bij de gemeente. Had dit 
niet verboden kunnen worden?’ 

Hierdoor kwam de onderliggende vraag aan de oppervlak-
te: wat kan een gemeente eigenlijk zelf regelen, en wat 

Anita Nijboer, partner/advocaat SIX advocaten

“Het nieuwe 
afwegingskader helpt 
smartcitytoepassingen 

te beoordelen”

niet? Nader onderzoek van Nijboer wees uit dat er nauwe-
lijks wetgeving bestond om smartcitytoepassingen te re-
guleren: op Europees, landelijk noch lokaal niveau. ‘Er was 
alleen specifieke wetgeving op het gebied van privacy en 
veiligheid. En verder waren er natuurlijk mensenrechten 
op Europees en landelijk niveau, maar die waren niet ver-
taald naar dit onderwerp.’ Dat bood gemeenten dus moge-
lijkheden om zelf regelgeving te maken, voor de gebieden 
die vallen onder de gemeentelijke huishouding. 

Weloverwogen keuzes maken 
Samen met Jan-Willem Wesselink ging Nijboer hierover 
in gesprek met een aantal gemeenten. Vervolgens stelde 
ze de ‘Modelverordening voor smartcitytoepassingen’ op, 
met een afwegingskader en een vergunningensysteem. 
Het afwegingskader baseerde ze op de zeven waarden die 
het Rathenau Instituut noemde als relevant voor dit soort 
vraagstukken. Naast de al genoemde privacy en veiligheid 
zijn dat: autonomie, controle over technologie, menselijke 
waardigheid, rechtvaardigheid en machtsevenwicht. 

De modelverordening is bedoeld om gemeenten een in-
strument in handen te geven waarmee ze weloverwogen 
keuzes kunnen maken in het wel of niet meewerken aan 
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bepaalde smartcitytechnologieën in de openbare ruimte. 
Tegelijkertijd kunnen ze hiermee grip houden op de toe-
passingen die in hun gemeente wordt geplaatst. Een regis-
ter van vergunde smartcitytoepassingen zorgt vervolgens 
voor de transparantie.  

In de City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’ is deze 
modelverordening één van de instrumenten die getest 
werd op haalbaarheid en bruikbaarheid. Uit deze test 
bleek dat gemeenten meer behoefte hebben aan een af-
wegingskader dan aan een vergunningensysteem, omdat 
op dit moment de smartcitytoepassingen vooral vanuit de 
gemeente geïnitieerd worden. Om deze reden wordt de 
modelverordening nu herschreven tot een afwegingska-
der. De modelverordening blijft als bijlage bestaan, voor 
het geval daaraan toch behoefte ontstaat. 

Slim verkeerslicht 
Hoe het afwegingskader helpt bij het beoordelen van nieu-
we smartcitytoepassingen, maakt Nijboer duidelijk aan 
de hand van het voorbeeld van een slim voetgangersver-
keerslicht. ‘Op ooghoogte zit een sensor die registreert of 
er iemand aan komt lopen. Als het regent, springt die eer-
der op groen dan bij mooi weer. Daar kan niemand tegen 
zijn, toch? Maar als je met het afwegingskader in de hand 
gaat beslissen, dan beoordeel je ook of de toepassing niet 
discriminerend is. En dan kun je tot de conclusie komen 
dat die dat wél is. Want de sensor registreert het niet 
als er iemand in een rolstoel nadert.’ Zo’n uitkomst hoeft 
vervolgens niet te betekenen dat een dergelijke slimme 
toepassing afgeschoten wordt, het kan er juist voor zor-
gen dat het product of de service verder doorontwikkeld 
wordt. In het geval van de sensor is het een simpele oplos-
sing: gewoon wat lager plaatsen. In andere gevallen kan 
dat natuurlijk lastiger zijn.

Beslisinformatie verzamelen
Een van de andere toetsingscriteria is dat de smartcity-
technologie de minst invasieve methode voor het beoogde 
doel moet gebruiken. Nijboer: ‘Denk bijvoorbeeld aan tech-
nologie die automobilisten helpt om de dichtstbijzijnde 
parkeerplek te vinden. Dat gaat doorgaans gepaard met 
kentekenregistratie. Maar dat botst al snel met de privacy, 
en het kan wellicht ook minder invasief: kan de nummer-
plaat misschien geblurd worden?’

Behalve de toetsingscriteria zelf, zijn er in het afwegings-
kader ook een aantal begrippen gedefinieerd, waaronder 
biometrie, sensortechnologie en wifitracking. Het kader 
helpt gemeenten bovendien bij het verzamelen van de be-
slisinformatie, met vragen over het al dan niet koppelen 
van gegenereerde data, of er ook persoonsgegevens wor-
den verzameld en bijvoorbeeld of de data alleen voor het 
oorspronkelijke doel gebruikt kunnen worden. 

Het ‘Afwegingskader smartcitytoepassingen in de 
openbare ruimte’ is hier te downloaden.

Anita Nijboer, trekker van het ‘Afwegingskader  
smartcitytoepassingen’. Beeld: Kim de Molenaer
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Arjen Hof, CTO WeCity

“Het mooie van de  
City Deals is dat ieder-
een een stukje van de 

puzzel aandraagt”

Arjen Hof, partner van de Future City Foundation en  
beide City Deals

Arjen Hof is medeoprichter van WeCity. Zij 
verbinden partijen met oplossingen voor een 
slimme stad met de gebruikers van die op-
lossingen. In die hoedanigheid is hij vanaf het 

begin betrokken bij de Future City Foundation en de City 
Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’. “Niemand heeft de 
hele puzzel, maar ieder draagt zijn eigen puzzelstukje aan. 
Dat is het mooie.”  

“Ik ben van huis uit milieuplanoloog en ik werk nu vanuit 
WeCity op het snijvlak van stedelijke ontwikkeling, data en 
technologie”, begint Hof zijn verhaal. “Hoe kunnen data en 
technologie bijdragen om een stad leefbaarder, gezonder 
en duurzamer maken? Dat is de belangrijkste vraag. Het 
mooie is dat we bij de Future City Foundation daarvoor 
partijen bij elkaar brengen. Van gemeenten en provin-
cies tot aan bedrijven en onderzoeksinstellingen. De Fu-
ture City Foundation is dan weer één van de 58 partijen 
die meedoen aan de City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je 
dat’. Het is superinteressant dat we vanuit verschillende 
invalshoeken nadenken over hoe technologie en data kun-
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nen bijdragen aan het welzijn in de stad. Niemand heeft 
daarbij de hele puzzel, maar ieder draagt zijn eigen puz-
zelstukje aan.” 

Regisseur van oplossingen
Hof is daarbij de verbinder die veel weet over innovatieve 
oplossingen, en die data en technologie concreet wil inzet-
ten voor een betere stad. “Ik ben altijd bezig om, het liefst 
met bewoners van de stad, concrete oplossingen te beden-
ken.” Eén voorbeeld is de Snuffelfiets. Bij dit project verza-
melen participerende burgers op de fiets op grote schaal 
mobiele data. Bijvoorbeeld over fijnstof en een gezonde 
luchtkwaliteit. Hof: “De drempel voor dit soort projecten 
moet laag zijn, anders doen burgers niet zo snel mee. Het 
doel is niet alleen dat er een betaalbare, gebruiksvriende-
lijke sensor beschikbaar is voor het meten van verschil-
lende parameters. Maar ook dat de bewustwording toe-
neemt over factoren die de gezondheid beïnvloeden en de 
mogelijkheden en onmogelijkheden van dataverzameling. 
Dat project is een samenwerking tussen Civity, SODAQ, 
RIVM en verschillende gemeentes en provincies.”

Self service portal 
Alsof dat al niet genoeg is, is Hof ook bezig met een self 
service portal voor partijen die met sensoren citizen scien-
ce-projecten willen opzetten. “Op dit portal, dat eind dit jaar 
beschikbaar moet komen, bieden we, alsof we een verge-
lijkingssite zijn, een raamwerk om sensoren en oplossin-
gen te beoordelen. Dat moet helpen bij een verantwoord 
gebruik van sensoren. Wij hebben ze dan al beoordeeld op 
zaken zoals privacy, de data-opslag, de stroomvoorziening, 
connectiviteit, de garantievoorwaarden, de toepassing van 
standaarden, enzovoorts. We toetsen op een groot aantal 
criteria en zijn nu volop bezig om die catalogus te maken 
zodat je, bijvoorbeeld als provincie, gemeente of marktpar-
tij, aan de hand van het doel waarvoor je de sensoren wilt 
gebruiken, een weloverwogen keuze kunt maken. We hel-
pen de bezoeker van die website – dat wordt waarschijn-
lijk fair.wecity.nl – ook met behulp van een keuzehulp om 
de best passende sensoren te vinden. Maar het doel van 
het self service portaal is dat we iemand gedurende het 
hele proces helpen: van de selectie, de implementatie 
tot uiteindelijk het beheer. Het kernwoord is ‘ontzorgen’. 
Uiteindelijk willen we de catalogus ook uitbreiden naar 
databronnen  en oplossing/applicaties waar partijen mee 
bezig zijn.” 

Pientere Tuinen
Ook het driejarige project Pientere Tuinen mag niet on-
vermeld blijven. Dat is een ambitieus initiatief van Stich-
ting Steenbreek, Future City Foundation en WeCity. Het 
Rijksinstituut van Volksgezondheid en Milieu, Hogeschool 
Van Hall Larenstein en de Provincie Utrecht zijn ook be-
trokken. Hof: “De vraag daar is: hoe krijgen we privétuinen 
van bewoners groener? Want dat helpt tegen hittestress, 
is positief voor de biodiversiteit en helpt tegen klimaatver-
andering. Dat project kent meerdere onderdelen. Vanuit 
de hogeschool doen ze onderzoek naar de beweegrede-
nen van tuinenbezitters om deze wel of niet te vergroenen. 
Daarnaast gebruiken we sensoren om data te verzame-
len over die tuinen. We willen uiteindelijk 5.000 bodem-
sensoren bij deelnemers in heel Nederland plaatsen om 
een beeld te krijgen van de hitte, de bodemkwaliteit en het 
vochtgehalte. Inwoners krijgen de data daaruit ook zelf 
terug. Ze worden bewust van de noodzaak om te vergroe-
nen, gestimuleerd door tuintips en voorlichting op maat 
voor een groene tuin. En de resultaten worden gemeten 
via sensoren.” 

Concreet resultaten boeken
Hof wil dus met data en technologie concreet resultaten 
boeken en heeft met de City Deal ‘Een slimme stad, zo 
doe je dat’ een katalysator. Hof: “Om de mogelijkheden 
van data en technologie duidelijk te maken, heb je een 
concrete aanleiding nodig zoals er bij de catalogus of bij 
Pientere Tuinen is. Bij die opgave kun je dan kijken hoe 
technologie en/of data daarbij kunnen ondersteunen. Het 
blijft uiteindelijk een hulpmiddel, maar er zijn al veel posi-
tieve voorbeelden Zo kunnen voorspelmodellen gebruikt 
worden om te kijken hoe elektrische auto’s – die zwaarder 
zijn – het wegdek sneller laten slijten. Dan weet je ook 
wanneer je het wegdek moet gaan vervangen. Dat soort 
toepassingen, waarvan er inmiddels al heel veel zijn, zijn 
juist super nuttig.”        

“ Pientere Tuinen mag niet onvermeld 
blijven. Dat is een ambitieus initiatief 
van Stichting Steenbreek, Future  
City Foundation en WeCity ”
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Alle ingrediënten zijn voorhanden: data, 
kennis, de technologie, de probleemstelling en 
het einddoel. Wat dan nog rest is een vehikel 
om alle informatie te koppelen, zodat er mo-

gelijke oplossingen uitrollen. Dat is Digitwin, een digital 
twin van Argaleo. Medeoprichter Jeroen Steenbakkers is 
betrokken bij de City Deal, ‘Een slimme stad zo doe je dat’. 
“We hebben hetzelfde doel voor ogen.” 

Een Digital Twin is een digitale 3D-kopie van een stad of 
regio. Het helpt bij het verbeteren van de leefbaarheid, 
veiligheid en mobiliteit in steden. Ziedaar de link met de 
City Deal. De Digital Twin bestaat nu drie jaar en wordt 
inmiddels ingezet voor tientallen gemeenten, provincies 
en veiligheidsregio’s. Steenbakkers legt uit: “Beeld je een 
kijkdoos is, waarbij aan de ene kant data erin gaan en aan 
de andere kant praktische inzichten uitrollen ter onder-
steuning van de besluitvorming.” 

Jeroen Steenbakkers, mede-eigenaar van Argaleo

“Het is belangrijk om 
op overstijgend  

niveau informatie met 
elkaar te delen”

“ Door voetgangersdata te  
koppelen konden we een  
dashboard maken om zo de  
mensenstroom te reguleren  
en veiligheid te creëren.  
Den Haag, Breda en Den  
Bosch; iedereen haakte aan ” 
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Waar heb je het meest aan gehad bij de  
City Deal?
“De netwerkfunctie! Ook de aanjaagfunctie is significant. 
Voor ons als IT-bedrijf heeft het echt deuren geopend. 
Wij doen mee aan de City Deal, ‘Een slimme stad, zo doe 
je dat’, omdat dit aansluit op onze thema’s. Je belandt in 
een netwerk waarmee je kennis deelt, hebt hetzelfde doel 
voor ogen en dat levert meerwaarde op. Het is belangrijk 
dat je op overstijgend niveau informatie met elkaar deelt. 
Veel gemeenten willen zelf een probleem oplossen, terwijl 
buurgemeenten misschien voor hetzelfde vuur hebben ge-
staan. Vind elkaar en praat erover.”

Hoe speelt de digitale transitie een rol in uw 
organisatie?
“Tijdens de coronapandemie wilde het Ministerie van 
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 
wat doen aan de drukte in steden, vanwege de anderhalve 
meter afstandsregel. Door voetgangersdata te koppelen 
konden we een dashboard maken (Crowd Safety Mana-
ger) om zo de mensenstroom te reguleren en veiligheid te 
creëren. Den Haag, Breda en Den Bosch; iedereen haakte 
aan. Via het Rijk hebben wij een innovatiebudget gewon-
nen, waarmee wij het dashboard verder konden ontwikke-
len. 538 Koningsdag, carnaval, Prinsjesdag in Den Haag 
en badgasten in Scheveningen; het managen van bezoe-
kersstromen is overal toepasbaar. Wel met verschillende 
brillen op: vanwege de mobiliteit, economische ontwikke-
lingen of economie. De basis is dat je inzicht wilt in bezoe-
kersstromen zodat je drukte in goede banen kunt leiden.”

Waar wil je aan werken het komende jaar? 
“De Digital Twin verder ontwikkelen en opschalen naar vijf-
tig tot honderd gemeenten. Je moet ervoor zorgen dat ook 
kleinere gemeenten mee kunnen doen. Als dat lukt, kun je 
zeggen dat je werkt aan de veiligheid van Nederland. We 
hebben nu goed zicht op hoe het is geweest en hoe het 
nu is. Stap twee is dat je toekomstige scenario’s maakt en 
daar op inspeelt. Daarvoor wil ik een nieuwe werkgroep 
opzetten, met als werktitel De voorspellende stad. Zodat je 
de drukte en mobiliteit in een stad, een parkeergarage of 
op de weg kunt voorspellen voor misschien wel een paar 
jaar. Die informatie kun je toepassen in beleid. Het eind-
doel is het verbeteren van de leefbaarheid van de stad.” 

Wat heb je geleerd in de afgelopen periode?
“Technologie is vaak niet de bottleneck. Wij kunnen van 
alles organiseren en koppelen. Het datagedreven werken 
is de uitdaging. Want hoe vergaar je data? Je hangt niet 
zomaar een camera ergens op. Zijn de data privacyproof? 
We hebben ook veel tijd besteed aan ethiek: zijn die data 
echt wat jij wilt ophalen? Waarom je iets doet, wat je er-
mee doet en de juiste communicatie daar omheen is zo 
belangrijk. Wij denken wel een stad beter te kunnen laten 
functioneren, maar dan moet je mensen wel in dat proces 
meenemen. De stad is van iedereen.”

Jeroen Steenbakkers, trekker van de werkgroep 
Crowd Safety Manager van de City Deal ‘Een slimme 
stad, zo doe je dat’
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Sensordata en privacy zijn nauw met elkaar 
verbonden, dat weet Ramon Groote maar al te 
goed. Als projectleider Sensordata in de provin-
cie Noord-Brabant is hij nu ruim een jaar aange-

haakt bij de City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’. Zijn 
werkgroep lanceerde de tool Afwegingskader Sensordata 
en privacy. “Het belangrijkste is de communicatie over wat 
je doet en waarom.”

De tool is een stappenplan dat helpt bij het maken van be-
wuste afwegingen rondom privacy-aspecten bij het plaat-
sen van sensoren in de openbare ruimte.  Groote: “Zodat 
je weet wat je moet doen om privacy te waarborgen. Stel 
in overleg met de privacy-officer een goed plan van aan-
pak op. Maak een risicoanalyse. Denk aan een mogelijk 
datalek. Belangrijk is de communicatie over wat je doet 
met de sensoren en waarom. En documenteer! Transpa-
rant zijn naar de buitenwereld is belangrijk. Bovendien is 
dan altijd terug te halen waarom destijds een bepaalde 
keuze is gemaakt. Evaluatie is ook van belang. Blijf sen-

Ramon Groote, projectleider Sensordata bij de 
Provincie Noord-Brabant 

“Data kunnen  
helpen, dat wordt  

niet altijd op 
waarde geschat”

soren beheren, zo verklein je kans op hacken, wildgroei 
en je houdt zicht op wie verantwoordelijk is.” 

Wat was een leermoment?
“Mensen zien de tool vaak zwart-wit: wel of niet toepas-
baar. Terwijl het nadrukkelijk is bedoeld als handreiking. 
Het neemt het gezonde verstand en de interne dialoog 
niet over. Daarom is extra informatie toegevoegd aan het 
stappenplan. De tool staat op één A4’tje. Dat is bewust: 
zo is het een  handzaam en overzichtelijk instrument dat 
makkelijk te printen/lamineren is en zo hopelijk uitnodigt 
tot gebruik ervan. De context op twee  A4’tjes. Verder 
staat op een vel een voorbeeld van het gebruik van het 
afwegingskader.”
 
Hoe kijk je naar de ontwikkeling van sensoren?
“In vergelijking met zo’n vijftien jaar geleden zijn senso-
ren breder ontwikkeld, goedkoper en worden ze meer 
ingezet. Tegelijkertijd is de burger mondiger geworden. 
Komt er cameraobservatie in een winkelstraat, dan 
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Ramon Groote, projectleider Sensordata bij de 
Provincie Noord-Brabant 

vraagt de burger zich af waarom dat zo is en wat er met de 
data gebeurt. Deze twee ontwikkelingen maken dat je echt 
verantwoording moet kunnen afleggen aan de samenleving 
waarvoor het nodig is, waar data terug te vinden zijn, wat 
ermee gebeurt en hoe het met de privacy zit.”

Wat heeft de City Deal voor jou opgeleverd?
“Het netwerk door het hele land, zowel in de publieke als 
private sector. Dat is van onschatbare waarde. Dat je kunt 
sparren over dingen, het kunnen hebben over de maat-
schappelijke waarde. En je hebt een platform om ideeën te 
toetsen, dat is misschien nog wel belangrijker.”

Welke hobbels kom jij tegen bij digitale transitie?
“Mensen denken wel eens ‘weer extra administratie’. Het 
antwoord daarop is dat je door de inzet van technologie de 
samenleving kunt veranderen. Data kunnen helpen. Dat 

wordt niet altijd op waarde geschat. Het kan bijvoorbeeld 
voorkomen dat je een verkeerde keuze gaat maken. Je 
moet bij de afweging wel rekening houden met de menselij-
ke maat. Data zijn een middel, geen doel; technologie dient 
de mens en niet andersom. En er is een spanningsveld tus-
sen beleid en data. Als ambtenaar of politicus maak jij  de 
afweging, maar je hebt ook te maken met het sentiment in 
de samenleving.”

Wat is nodig voor een succesvolle digitale 
transitie?
“Bewustwording. Stel dat je lantaarnpalen wilt vervangen 
en in de paal is plek voor een sensor. Kan dit de maatschap-
pij dienen? Wil je fijnstof meten of het geluid meten? Met 
het stappenplan kun je veel eerder andere partijen erbij be-
trekken en de dialoog aangaan. Dit vraagt intern meer dis-
cussie, meer algemene bewustwording. Aan de andere kant 
wil je niet allerlei data hebben die niet worden gebruikt of 
data met privacygevoelige informatie wat niet veilig staat.”

Waar wil je komend jaar aan werken? 
“Op het gebied van sensordata wil ik twee dingen doen. 
Vooral intern binnen mijn eigen organisatie verder bewust-
wording creëren en meer bekendheid voor het stappenplan 
via een aantal pilots. En ik wil graag het sensorregister op 
de kaart zetten, zodat burgers kunnen zien waar sensoren 
zijn geplaatst. Hier werken wij al op verschillende niveaus 
binnen de overheid aan, maar in aanvulling op deze inspan-
ningen kan de City Deal als netwerk en platform hiervoor 
ook zeer waardevol zijn.”

Ramon Groote, trekker van het afwegingskader sensor-
data en privacy van de City Deal ‘Een slimme stad, zo 
doe je dat’

“ Het netwerk van de City Deal zit  
door het hele land, zowel in de  
publieke als private sector. Dat  
is van onschatbare waarde ”
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Digitalisering biedt kansen om doelen te 
bereiken. Nu, maar ook over twintig jaar, want 
“een digitale transitie is nooit af”. Dat stelt Mi-
chiel van Dongen, project manager Smart Mo-

bility bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Een 
pleidooi voor netwerken, kansen benutten en in actie komen.  

  Wat heeft de City Deal opgeleverd voor de 
organisatie? 
“Een aantal waardevolle contacten in het overheids- en be-
drijfsleven vanuit domeinen of plaatsen waar we voorheen 
geen directe ingangen hadden. Mensen die openstaan om 
de samenwerking aan te gaan, maar ook zelf goed weten 
waar hun eigen belangen liggen. Daarmee hebben we ook 
inzichten gekregen in wat er nodig is om met een diverse 
groep organisaties innovatie te laten lukken en op te kunnen 
schalen. Wij hebben bijvoorbeeld met onze werkgroep  een 
handleiding gemaakt over hoe je met behulp van ICT-oplos-
singen een ‘groene loper’ van verkeerslichten kunt realise-
ren. Zo kunnen aankomende ambulances of andere nood-en 
hulpdiensten bij een kruispunt snel en veilig kan doorrijden. 

Michiel van Dongen, projectmanager Smart 
mobility bij het Ministerie van Infrastructuur 
en Waterstaat

“Samen aan de 
bak om duurzame 

oplossingen te  
realiseren” 

Michiel van Dongen, trekker van de werkgroep smart 
mobility van de City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’ 

AUTEUR Bianca Faber - Scherp communicatie 
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Dankzij het netwerk kan dit snel worden opgeschaald naar 
andere steden en kunnen we zo een hoop onnodige aanrij-
dingen op kruispunten voorkomen.” 
 
En wat was op persoonlijk vlak de meerwaar-
de van de City Deal? 
“Het netwerk en de platformfunctie van de City Deal com-
munity. ” 
 
Wat is een mooi succes, terugkijkend op de 
afgelopen periode? 
“Mooi is dat een aantal samenwerkingen verder gaan dan 
het opleveren van een product en het reële uitzicht op ver-
lenging (in tijd). Dat onderschrijft de waarde van het hebben 
van de community.”
 
Wat had je anders willen doen? 
“Veel eerder bepalen of je eerst beter bilateraal kan voorbe-
spreken voordat je iets in de (werk)groep gooit. Zodat je meer 
buy-in hebt op voorhand, waardoor er meer momentum ont-
staat om als groep iets te gaan doen.” 

Hoe speelt de digitale transitie een rol in jouw 
organisatie? 
“Het is van vitaal belang voor ons om beter inzicht te krij-
gen hoe het met de stad gaat en hoe we met (data-gedreven) 
toekomstscenario’s optimale (beleids)keuzes kunnen maken. 
Keuzes die recht doen aan de mogelijkheden in de uitvoering.”   
 
Wat denk je als je mijmert over de digitale 
transitie? 
“Soms verwonder ik mij over hoe snel verandering (door 
digitalisering) kan gaan waardoor je met nieuwe producten, 
diensten, toepassingen, inzichten verblijdt of soms gecon-
fronteerd wordt. Daartegenover verbaas ik mij wel eens over 
hoe traag het af en toe kan gaan, omdat het tempo en de 
robuustheid in een keten van partijen wordt bepaald door de 
zwakste schakel.” 
 
Wat moet nú gedaan worden om een succes-
volle digitale transitie te realiseren?  
“Qua duurzaamheid is het nu echt 2 voor 12, terwijl er enorm 
veel kansen liggen om sneller en goedkoper voortgang te 
boeken. Maar dan moeten we wel samen aan de bak en kij-
ken hoe we duurzame oplossingen in samenhang met ande-
re opgaven kunnen realiseren. Het gaat om veranderingen 
in een bestaand, levend, dynamisch systeem, dus je moet 
goed opletten wat voor brede effecten je met een ingreep 
bereikt en hoe je kan blijven bijsturen. Data en digitalise-
ring zijn daarbij onmisbaar om snel en flexibel te zijn. Denk 
aan een gemeente die deelfietsen en deelscooters inzet om 
duurzaam vervoer te stimuleren. Met digitale middelen zoals 
geofencing en geautomatiseerde rapportageverplichtingen 
van de deelvervoeraanbieder kan een gemeente veel beter 
bepalen of haar duurzaamheidsdoelen gehaald worden (hoe, 
hoe vaak en waar worden de deelfietsen gebruikt) en hoe 
de negatieve effecten (overlast op de stoep) kunnen worden 
beperkt.” 
 
Waar wil je het komend jaar aan werken? 
“Vertrouwen hebben in elkaar, in technologie als middel voor 
een betere samenleving en in ‘less is more’. We lopen overal 
tegen fysieke grenzen aan, maar we hebben nog voldoende 
kansen om het huidige zodanig beter te benutten en in te 
richten dat we alsnog een mooie toekomst tegemoet kunnen 
gaan.” 

“ Mensen die openstaan om de  
samenwerking aan te gaan, maar  
ook zelf goed weten waar hun eigen 
belangen liggen. Daarmee hebben  
we ook inzichten gekregen in wat er 
nodig is om met een diverse groep  
organisaties innovatie te laten lukken 
en op te kunnen schalen ”
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Mensen of partijen samenbrengen vanuit 
de win-win-win gedachte, zodat de stad 
daar ook baat bij heeft. Dat is wat Marieke 
Beekers graag doet. De verbindingsmaker 

voor de gemeente Breda voelt zich als een vis in het water 
in de werkgroep ethiek binnen City Deal.  

Beekers geeft namelijk ook invulling aan de ‘mindware’ 
van Bredata, het masterplan digitalisering van Breda. In 
Breda willen we de stad zijn waar de menselijke maat 
van digitalisering centraal staat. Onder mindware bin-
nen Bredata wordt digitale ethiek, digitale vaardigheden, 
inclusie en balans verstaan. Het gaat om bewustword-
ing van de impact van technologie en in balans on- en 
offline genieten van het leven. Door aansluiting bij de 
werkgroep ethiek binnen City Deal wilde ze onderzoeken 
wat zij van elkaar kunnen leren en voor elkaar kunnen 
betekenen op het gebied van digitale ethiek. 

Waar heb je zelf het meeste aan gehad?
“In het begin was ik vooral aan het absorberen, kennis 
opdoen, hoe geven andere gemeenten/steden invulling 
aan digitale ethiek? Het scherpte mijn eigen geest en 
manier van denken waar wij als stad Breda voor staan. 

Marieke Beekers, verbindingsmaker 
bij de gemeente Breda 

“Wees je bewust  
  van de impact  
van technologie”

Nu is het meer kennisdelen. De werkgroep is een kennis-
netwerk geworden. Een feestje om bij te horen. 

In Breda heb ik vanuit Bredata mindware een ethisch 
stedelijk team samengesteld, volgens het motto van 
Breda: ‘Breda brengt het Samen’. Met het ethisch 
stedelijk team proberen wij met iedereen die actief is in 
het publieke domein van Breda (hogescholen, woning-
bouwcoöperaties, het ziekenhuis, veiligheidsregio, bib-
liotheek, zorgorganisaties) het gesprek te voeren over 
digitale ethiek. Door samen casussen te bespreken of 
middels sprekers of door het doen van een spel dat aan-
zet tot nadenken. Ik geloof in samenwerken, samen zoe-
ken en vinden. Digitale ethiek gaat over iedereen en gaat 
ook iedereen aan. De mix aan partijen en gezichtspunten 
maakt het gevarieerd, leuk en interessant.”

Noem eens een succes?
“Laatst hadden wij een netwerkbijeenkomst van de City 
Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’. Als werkgroep 
zit er dan, zoveel gedrevenheid bij elkaar! We wisselen 
ervaringen uit maar bedenken ook hoe we samen nog 
meer impact kunnen maken. Door naast het inventaris-
eren van ethische methodes en die inzichtelijk te maken 

AUTEUR Bianca Faber - Scherp communicatie 
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“Wees je bewust  
  van de impact  
van technologie”

voor iedereen ook als werkgroep meer samen te doen. 
Bijvoorbeeld door sprekers te vragen, bij elkaar of el-
ders op werkbezoek te gaan of opleidingen te maken. 
Het is de next step: hoe til je als land de digitale samen-
leving naar een hoger level? Een ander hoogtepunt was 
de Summerschool afgelopen zomer, waarbij wij vanuit 
de werkgroep met studenten en jong professionals fi-
losofeerden over het vraagstuk hoe we inwoners beter 
kunnen laten participeren. Ik kwam met zoveel energie 
terug!”

Als je terugblikt, wat zou je dan anders doen?
“Mede door het online werken gingen we wel eens te 
opdrachtgericht een bijeenkomst in. Hoe wordt een tool 
zo goed mogelijk ingevuld? Terwijl net buiten die cirkel 
van focus ook iets heel waardevols kan liggen. Dat is de 
kers op de taart. Juist in geval ethiek is de dialoog zo 
waardevol. Stel open vragen. Hoe doe jij dit? Laat ruimte 
over voor ontmoeting en de menselijke maat.” 

Maak je je wel eens zorgen?
“De ‘wereld’ en de dienstverlening wordt steeds dig-
italer. Opkomen voor mensen die niet digitaal vaardig 
zijn, heeft ook met digitale bewustwording en -ethiek 
te maken. Binnen de organisatie wordt daar ook over 
nagedacht. Wat doe je wel of juist niet digitaal? Maak 
afspraken over een digitale balans. Afgelopen jaar heb 

ik met een groep ontwerpers gekeken naar een betere 
digitale balans voor jongeren. Hoe kun je elkaar ook nog 
gewoon ontmoeten zonder telefoons?”

Hoe kijk jij naar digitale transitie?
“De basisvragen zijn: kan het en mag het? Maar eigenlijk 
moet de vraag ook zijn: willen wij het? Zonder daarbij de 
vooruitgang te willen remmen. Je kunt deze vraag ook 
gebruiken om iets te stimuleren, iets beter te maken. 
Digitalisering kan helpen bij het vormen van een betere 
samenleving, maar op basis van welke waarden gebeurt 
dit? Ik ben niet tegen technologische ontwikkelingen, 
maar ben wel -opbouwend - kritisch. Hebben wij oog 
voor alle aspecten? Willen wij dit? En op deze manier of 
kan het op andere wijze? Wees je bewust van de impact 
van technologie op ons menselijk samenleven.” 

Marieke Beekers, deelnemer aan de werkgroep 
Ethiek van de City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’

“ Een hoogtepunt was de  
Summerschool, waarbij wij met  
studenten en jong professionals  
filosofeerden over het vraagstuk  
hoe we inwoners beter kunnen  
laten participeren. Ik kwam  
met zoveel energie terug! ”
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De inzet van technologie binnen het sociaal 
domein vraagt om de nodige verleidings-
kunsten vanuit gemeenten, want onbekend 
maakt onbemind. Voordat technologie écht 

ingezet kan worden, zijn er nog wat hordes te nemen. 
Maar Erwin Tak, opgavemanager technologie OCW voor 
de gemeente Den Haag, wil alle barrières slechten. 

Hoe kijk jij naar het sociaal domein in  
Den Haag?
“Het is een enorm uitdagend domein, waarin vraagstuk-
ken groot zijn en uitdagingen nog groter. Het is zaak om 
het sociale domein met de hoogste prioriteit toekomstbe-
stendig te organiseren. We willen mensen in een kwets-
bare situatie blijven ondersteunen, ervoor zorgen dat ook 
zij voldoende kunnen participeren en een goede kwaliteit 
van leven kunnen behouden.” 

“Niet alleen de vraag neemt toe, ook de tekorten op de 
arbeidsmarkt, ook de kosten. Op dat snijvlak streven we 
ernaar dat iedereen de zorg krijgt of blijft behouden die 
hij of zij nodig heeft.”

Erwin Tak, opgavemanager van de Dienst 
Onderwijs, Cultuur en Welzijn voor de 
gemeente Den Haag

“ Slim samenwerken 
en slim delen, dat 
is pas vooruitgang”

Is er ook iets positiefs aan alle tekorten? 
“Door de grotere uitdaging gaan we ook naar andere din-
gen kijken dan naar nog sneller, nog harder werken, nog 
meer mensen in dienst. Er ontstaat ruimte voor innovatie 
en technologische ontwikkeling.” 

Wat betekent dit voor de toekomst?
“Waar we nu op inzetten, is zorgen dat mensen de moge-
lijkheid krijgen om zelf ondersteuning op te pakken. Dat ze 
zelfredzamer worden. Nu krijgen ze ondersteuning vanuit 
allerlei verschillende organisaties, maar dat wordt steeds 
lastiger te realiseren. Dus we willen de mensen verleiden 
én de middelen in handen geven om dat voor een deel zelf 
te kunnen doen. Alles wat regulier/eenduidig is, kan mis-
schien wel worden opgepakt door slimme oplossingen, 
nieuwe concepten of een innovatieve aanpak.” 

Wat is de rol van de gemeente binnen deze 
digitale transitie? 
“De gemeente is voornamelijk aanjager. Verantwoorde-
lijk voor het faciliteren en het stimuleren van de digitale 
transitie in het sociaal domein. Wij kopen zorg in bij orga-
nisaties en spreken met hen een resultaat af. Wij schrij-

AUTEUR Ity van Dusschoten - Ity schrijft
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ven niet voor hoe zij hun werk moeten vormgeven, maar 
proberen hen te verleiden om met nieuwe ontwikkelingen 
aan de slag te gaan.” 

“We investeren in preventie, verbinden partijen én orga-
niseren de samenwerking tussen partijen om zo innovatie 
te kunnen opschalen en verandering te realiseren. We 
willen het sociaal domein ook expliciet ontsluiten voor 
bedrijven en startups, waarvoor we challenges organi-
seren. Ook hebben we een fonds voor zorginnovaties en 
helpen we met de implementatie van die innovaties bij 
zorgorganisaties.” 

Verbinding die de gemeente ook legt met de 
City Deal Slim Maatwerk, toch?
“Klopt. Gemeenten en zorgorganisaties, iedereen loopt 
hier tegenaan en denkt na over hoe dit op te lossen. Door 
dit te delen, de uitwisseling te zoeken en dit voor een deel 
samen te ontwikkelen, in combinatie met kennisinstellin-
gen, bedrijven, ministeries, komen we tot nieuwe instru-
menten.”

Wat deelt Den Haag? 
“Den Haag werkt aan de Thuis Technologie Verkenner, 
waarmee mensen sneller en relevantere informatie krij-
gen over: wat zou jou helpen in jouw situatie om thuis 
zelfredzamer te wonen? En aan de andere kant helpt het 
bedrijven om goede producten beter naar de markt te 
brengen.” 

“  Alles wat regulier/eenduidig is, kan 
misschien wel worden opgepakt door 
slimme oplossingen, nieuwe concep-
ten of een innovatieve aanpak ” 

“Het gaat om een online applicatie die adviseert in de con-
text waarin iemand woont. Een simpel voorbeeld: iemand 
heeft moeite met stofzuigen. Op basis van de vraag kan 
het advies zijn; een robotstofzuiger. Maar op basis van 
hoe iemand woont: overal dozen, tafeltjes en veel drem-
pels, niet. We kijken verder. En dit gepersonaliseerde 
advies koppelen we aan één van de uitleencentra in de 
stad. Want een andere barrière die we hier zagen, is dat 
de kosten van technologie voor sommige inwoners best 
hoog zijn. Door hen de kans te geven om producten eerst 
te lenen en te ervaren, kunnen ze daarna beter besluiten 
of ze het product ook zelf willen aanschaffen. Dus, goed 
afgestemd, zichtbaar, ervaarbaar, leenbaar ...”  

“Hiermee experimenten wij in Den Haag en dat willen we 
graag delen met en aanbieden aan andere gemeenten. 
Wat vinden jullie, hoe kunnen we dit nog verder finetunen, 
willen jullie dit ook? Zo krijg je veel meer massa, wordt de 
matching via AI natuurlijk ook steeds slimmer en kunnen 
we daarmee de wereld veranderen.” 

Digitalisering kan ook weerstand oproepen, 
herkenbaar?
“Absoluut. Technologie is ‘koude’ zorg en we zijn gewend 
zorg in mensvorm te leveren. Je ziet dit gedachtegoed 
wel wegebben naar meer maatwerkoplossingen: een 
combinatie van informele zorg, zorg vanuit een zorgaan-
bieder én technologie. Maar het is lastig om uit bestaande 
processen te stappen.” 

“  Loskomen van het ‘ja maar’  
en openstaan voor andere  
mogelijkheden ” 
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Kan de City Deal hierbij helpen? 
“In het sociaal domein kunnen goede voorbeelden helpen. 
Luisteren naar ideeën die werken, uit eventueel andere 
sectoren. Die link kunnen we maken met andere gemeen-
ten en gebruikers. Loskomen van het ‘ja maar’ en open-
staan voor andere mogelijkheden.”  

Wat zijn risico’s van die mogelijkheden? 
“Ik kan me risico’s voorstellen bij sommige eindgebrui-
kers. Zoals met het leefstijlmonitoringssysteem, dat hang 
je op in het huis van iemand die alleen woont. Je kunt 
hiermee gevaarlijke situaties voorkomen met behulp van 
bewegingssensoren. Die houden bij of iemand beweegt, 
eet, naar buiten gaat. Heel nuttig voor mantelzorgers op 
afstand. Wij hebben gekeken naar hoe we dit kunnen kop-
pelen aan de behoefte van mensen die zelfstandig wonen. 
Want wat gebeurde er: mensen snapten het niet. De bijbe-
horende app niet, zo’n sensorkastje niet - ‘is het een ca-
mera die me bekijkt?’ - , je hebt er geen controle over en 
dat ding staat 24/7 aan … Wat ik zie gebeuren is dat zo’n 

Erwin Tak, themahouder van de werkgroep ‘Beter gebruik 
bestaande digitale middelen in wijk en woning’ van de  
City Deal ‘Slim Maatwerk’

technologie over mensen uitgerold wordt, zonder dat zij 
hierover een geïnformeerd besluit kunnen nemen. Dat is 
een grijs gebied. Bedrijven richten zich op mantelzorgers. 
Vanuit de gemeenten willen wij met de eindgebruiker en 
cliënt in gesprek. Mensen moeten zelf beslissen wat ze 
willen.” 

Hoe is vraaggestuurd te borgen?  
“In een werkgroep van de City Deal houden wij ons be-
zig met vraag-antwoord. Hoe krijg je dit beter op elkaar 
afgestemd? We hebben voorgesteld om een extra werk-
groep te starten die kijkt naar hoe we als gemeenten sa-
men vragen kunnen opstellen, zodat we aan de digitale 
tech-wereld preciezer kunnen aangeven waarnaar we op 
zoek zijn.” 

“In Den Haag werken wij met vraaggestuurde program-
ma’s en pilots. Zo hebben we sinds 2016 een iZi-ervaar-
woning, die is ingericht door aan bewoners te vragen 
waar hun behoefte ligt. Daar hebben we de technologie 
bij gezocht. Dat is een andere selectie dan leukste, hip-
ste, nieuwste trends. Zij willen zelfstandig blijven koken, 
’s nachts veilig naar het toilet. Daar zoek je oplossingen 
voor.” 

“Het is langzaam starten, pionieren, investeren, lang ge-
noeg volhouden en bouwen aan je netwerk. City Deal Slim 
Maatwerk is een mooi verlengstuk om slim samen te wer-
ken en slimme kennis te delen.”

“ City Deal Slim Maatwerk is een mooi 
verlengstuk om slim samen te werken 
en slimme kennis te delen ”
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Slimme oplossingen 
zonder de mens uit 
het oog te verliezen
           AUTEUR Annefleur Siebinga - projectmanager City Deal ‘Slim Maatwerk’

Hoe kunnen digitalisering en technologisering een positief effect hebben op de zorgbe-
hoefte in het sociaal domein, daar zijn we mee bezig in de City Deal ‘Slim Maatwerk’. Dan 
gaat het om zorg in de breedste zin van het woord, van schuldenproblematiek tot oude-
renzorg, van data uitwisseling tot domein overstijgende samenwerking. Zoals Staatse-

cretaris van Huffelen mooi zegt: ‘Zelf als het kan, thuis als het kan, digitaal als het kan.’

Sterk aan Slim Maatwerk is dat we gevoed willen worden vanuit de praktijk. De oplossingen voor 
weerbarstige vraagstukken moeten tot stand komen met de werkvloer en op elk niveau worden gedra-
gen. Alle lagen worden vertegenwoordigd, van bestuurders tot uitvoerende professionals. Dat maakt 
dat we uiteindelijk ook snelheid kunnen gaan maken om processen aan te passen als dat nodig is. 

We focussen ons op het innoveren, implementeren en continueren van processen, projecten, inno-
vaties, noem maar op, waar digitalisering en technologisering een positief effect op kunnen hebben 
binnen het sociaal domein.

Alles wat we doen moet leiden tot betere, makkelijkere, en snellere hulp voor kwetsbare mensen. Mijn 
missie is dat niet iedereen steeds hetzelfde doet. Mooi aan Slim Maatwerk is dat het Rijk, gemeenten, 
zorginstellingen, maatschappelijke organisaties en bedrijven samen opzoek gaan naar passende op-
lossingen. Daarnaast weten nieuwe innovatieve oplossingen en ideeën ons netwerk ook steeds vaker 
te vinden. Zo worden wij de katalysator voor innovatie in het sociaal domein. 
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“Durf te 
experimenteren, 
leer wat werkt 
en wat niet”

De Twentse Koers is een unieke regionale 
samenwerking, waar mooie dingen uit voort-
komen. Deze werkt domeinoverstijgend en 
kan dankzij de inzet van technologie nóg gro-

ter worden. En het mooie is: iedereen kan dit. Start klein, 
stop met praten en ga doen. In gesprek met programma-
manager Elise Hol.  

Waar zet Twentse Koers zich voor in? 
“Twentse Koers is een samenwerkingsverband tussen 
het sociaal domein en de zorg, dat inzet op gezondheid 
en voorkomen van ziekte en zorg om daarmee het zorg-
stelsel beschikbaar, toegankelijk en betaalbaar te houden. 
Het verband bestaat uit 14 gemeenten, zorgverzekeraar en 
zorgkantoor Menzis, Provincie Overijssel, GGD Twente en 
nog 300 andere partijen rondom zorg en  ondersteuning.” 

Elise Hol, programmamanager Twentse Koers

Wat is het belang van Twentse Koers?
“Als je kijkt naar de huidige ontwikkelingen – toenemen-
de zorgvraag, vergrijzing en dergelijke – dan neemt de 
druk op de zorg toe. Het is daarom van belang in te zetten 
op preventie, vroegsignalering en laagdrempelige onder-
steuning. Het sociaal domein speelt daarin een sleutelrol. 
Ik denk echt dat daar hele mooie kansen liggen; rondom 
ketensamenwerkingen in de wijken, de voorzieningen 
rondom gezonde leefstijl en bewegen, vroegsignalering 
van schulden … We zijn er nog lang niet, maar in verbin-
ding met zorg liggen er mooie kansen in het verschiet.” 

Hoe ziet dat ‘in het verschiet’ er over pakweg 
een jaar of 10 uit? 
“Ik verwacht dat professionals uit het sociaal domein veel 
meer gaan samenwerken met wijkverpleegkundigen, 

AUTEUR Ity van Dusschoten - Ity schrijft
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huisartsen, fysiotherapeuten en samen gaan kijken naar 
‘wat heeft deze inwoner nou echt nodig en hoe kunnen 
acute problemen worden voorkomen’.” 

Wat kan de City Deal hierin betekenen? 
“De City Deal Slim maatwerk zet in op de inzet van tech-
nologie en innovatie in zorg en ondersteuning. Dat is een 
heel belangrijk onderdeel, want nodig voor het toekomst-
bestendig houden van de zorg. Visie en de technologieën 
zijn er vaak wel, maar dan lukt het nog niet om dit echt te 
vertalen naar de praktijk. In deze City Deal komen meer-
dere werelden en typen organisaties bij elkaar: zorg en 
het sociaal domein, financieel stelsel, wetgeving en uit-
voering, én leveranciers van de technologie zelf.” 

Elise Hol, themahouder van de werkgroep 
‘Positieve gezondheid’

Over welke technologie praten we? 
“Technologie in de wijk kan zo simpel zijn als een druppel-
bril en een medicatiedispenser – zodat de wijkverpleeg-
kundige niet langs hoeft te komen – tot de inzet van een 
stofzuigerrobot en sensoren die lichaamswaarden meten. 
Mooie dingen, waardoor inwoners zelfredzaam kunnen 
zijn. Maar het moet wel altijd onderdeel uitmaken van een 
groter geheel.” 

Leg eens uit … 
“Technologie is een belangrijk onderdeel van het grote-
re plaatje. Maar je kunt niet alle mensen over één kam 
scheren. Je kunt bij bekkenbodemproblematiek een app 
aangereikt krijgen, maar die werkt niet voor iedereen. 
De één heeft een overactieve bekkenspier en de ander 
een inactieve. En soms kunnen mensen niet met dit soort 
technologieën omgaan door bijvoorbeeld een taalbarriè-
re. Een juiste persoonlijke intake en de juiste afstemming 
tussen professionals blijft belangrijk. Daarom is het zaak 
de werelden op een juiste manier bij elkaar te brengen en 
goed te kijken naar wat past bij de inwoner waar we het 
over hebben. Ook belangrijk is dat we inzicht bieden aan 
inwoners, niet sec de technologie pushen, maar uitleggen 
wat de voordelen ervan zijn, dat het een bijdrage levert 
aan eigen regie en levensgeluk.” 

“ Kijk naar wat wél kan. Daarvoor 
moet je samenwerken, durven en ge-
woon doen. Durf te experimenteren, 
leer wat werkt en wat niet. Dus niet 
alleen praten, maar ook doen ” 
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Wat kunnen jullie binnen de City Deal van 
anderen leren? 
“Over data bijvoorbeeld. Dat is enorm complex, want in de 
Twentse Koers koppelen wij veel databronnen aan elkaar. 

Data van de GGD – epidemiologische onderzoeken en ge-
zondheidsmonitors – aan zorgconsumptiedata van zorg-
verzekeraars en zorgkantoren via Vektis en aan data van 
gemeenten, denk aan Wmo, Jeugdwet en armoedecijfers. 
Veel verschillende typen data, vaak op een andere ma-
nier gemeten. Dus dit is wel appels met peren vergelijken 
en lastig om volledig te snappen. Het mooie aan de City 
Deal is dat andere gemeenten, zoals Den Haag en Utrecht, 
hier ook al stappen in hebben genomen. En er zijn an-
dere grote partijen, zoals hogescholen en ICT-bedrijven, 
bij betrokken die hier ook weer ideeën over hebben. Voor 
ons heel fijn om van elkaar te leren, zodat we dit samen 
kunnen doorontwikkelen.”  

En vice versa, wat valt er van jullie te leren? 
“Twentse Koers is de enige regio in de City Deal ‘Slim 
Maatwerk’. Wij zijn al heel ver in het bij elkaar brengen 
van alle verschillende partijen. We hebben veel projecten 
draaiende en er is veel vertrouwen in elkaar. Dat vertrou-
wen is cruciaal om projecten met technologische innova-
tie te starten. Dat kun je van ons leren. Een mooi idee 
grootschalig verder brengen en afspraken rondom inkoop 
en dergelijke verankeren.”

Wat zijn uitdagingen waar jullie  
tegenaan lopen? 
“Heel belangrijk is dat er wel ruimte wordt gecreëerd in 
het juridische en financiële stelsel voor de inkoop, het be-
leid en de financiering. Een voorbeeld: de wijkverpleeg-
kundige gaat naar de inwoners en ze neemt dan een kof-
fer met hulpmiddelen mee, zoals de druppelbril. 

De uren van de wijkverpleegkundige worden vergoed, 
maar de koffer niet. De financiering van de zorgverze-

keringswet zit zo dichtgetimmerd, daarover moet je met 
elkaar in gesprek. Daarom is het belangrijk dat de Rijks-
overheid ook bij de City Deal aansluit.” 

Nog meer kansen? 
“Grote wachtlijsten in de GGZ, kan de technologie daarin 
iets betekenen? Bijvoorbeeld een app ter overbrugging 
om escalatie te voorkomen. We kijken continu naar de 
zorg zelf. Maar er is een personeelstekort, veel kan niet. 
Kijk naar wat wél kan. Daarvoor moet je samenwerken, 
durven en gewoon doen. Durf te experimenteren, leer wat 
werkt en wat niet. Dus niet alleen praten, maar ook doen.” 

En nu? 
“Niet naar elkaar blijven kijken, maar ontdekken waar het 
vastloopt en actie ondernemen. Het Rijk moet daarin ook 
over kaders heen kijken. Niet specifieke, nieuwe projecten 
financieren, maar het vertrouwen geven om financiering 
domeinoverstijgend aan te bieden, de ruimte creëren voor 
regionale samenwerking. En monitoring om daarvan met 
elkaar te leren.” 

“ We kijken continu naar de zorg zelf, 
veel kan niet. Kijk naar  
wat wél kan. Daarvoor moet  
je samenwerken, durven en  
gewoon doen ”
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AUTEUR Henk Vonk - Gemeente Zwolle

Een goed verhaal  
is niet genoeg

Niet de digitale technologie zelf, maar juist de verbondenheid die door digitalisering in de sa-
menleving ontstaat, is dé echte gamechanger in complexe opgaven van duurzame fysieke en 
sociale verstedelijking. In ons eigen Zwolle bijvoorbeeld, werken bedrijven, publieke organisa-
ties, onderwijs en onderzoek in de Alliantie Smart Zwolle samen aan digitale innovaties voor de 

maatschappelijke thema’s. 

Wij hebben deze partijen in de alliantie kunnen binden, omdat het verhaal gewoon goed is. Door op basis 
van gedeelde ambities onze data met elkaar te delen en samen digitaal te innoveren zijn we als collectief en 
als individuele organisaties beter in staat om de stad te zien en te begrijpen. Zo kunnen we daar doeltref-
fender naar handelen. En omdat het verhaal goed is, weten wij ons ook buiten Zwolle te verbinden in G40, in 
diverse City Deals en in het “Ecosysteem Dutch Metropolitan Innovations”. Maar alleen een goed verhaal is 
niet voldoende. Het thema smart city was lange tijd voorbehouden aan enkele adepten, vaak vanuit de ICT/
Geo-informatie hoek. Daarmee is het thema nogal technologie gedreven (omdat het kan) en niet persé vanuit 
een inhoudelijke vraag (omdat we iets willen of hebben op te lossen).  En dat maakt dat mooie ‘smart’ initia-
tieven soms nog teveel los staan van onze eigen organisaties en dat zinnige ideeën meer dan eens stranden 
op onbegrip en op “argumenten” als “geen tijd, geen ruimte” of “ik heb er niet om gevraagd”. De vraag is dan 
ook hoe onze “business” dan meer “in the lead” komt, als een goed verhaal alléén niet werkt? 

Daarvoor is dus iets anders nodig. Nederlands grootste filosoof, Johan Cruijff, verwoordde het mooi met zijn 
“Je gaat het pas zien als je het door hebt”. Voor ons ook in retrospectief. Diverse van onze alliantiepartners 
hebben de ambitie zich te ontwikkelen in datagedreven werken. Vaak nog in aparte organisatieonderdelen 
of programma’s. Gemeente Zwolle is er één van. Ruim twee jaar geleden is de gemeente het programma 
datagedreven werken gestart. Afdelingsmanagers en medewerkers zijn gevraagd om deel te nemen aan 
dit programma. Zij brengen concrete vraagstukken in uit hun eigen dagelijkse praktijk en gaan deze op 
datagedreven manier te lijf in wat wij ‘rocket projects’ noemen, samen met de ‘makers’ en projectleiders 
van de afdeling Informatievoorziening. Parallel aan deze projecten nemen de managers en medewerkers 
deel aan een leergang ‘digitaal leiderschap’. En omdat we het verantwoord omgaan met data en technolo-
gie hoog in het vaandel hebben staan, organiseren we als onderdeel van de ‘rocket projects’ een ‘ethisch 
parallelproces’. Deze aanpak werpt zijn vruchten af. Deelnemende collega’s ervaren de 
verander- en ontwikkelopgave van datagedreven werken aan den lijve, zij ontwikkelen 
nieuwe kennis en digitale vaardigheden en zij leren de waarde en de ethiek van digitale 
technologie zien als onderdeel van hun eigen vakgebied. En precies dat maakt dat zij 
ook op digitaal gebied in staat zijn tot professioneel partnerschap in de samenwerking 
met externe partijen in de stad.  En niet onbelangrijk; dat zij daarin eigenaarschap kun-
nen nemen.

Daarmee hebben we dus nu niet alleen een goed verhaal, maar kunnen we die verbon-
denheid door digitalisering ook nog beter waarmaken. Dat is dus logisch. Nu nog even 
doen.
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Een netwerk dat digitale en technologische  
ontwikkelingen inzichtelijk maakt én deelt.  
Zo definieert Marjolein Pauly, beleidsadviseur  
Innovatie & Ruimte bij de gemeente Sittard- 

Geleen de City Deal. “Ik krijg veel energie van de bijeenkom-
sten.”

Wat heeft de City Deal opgeleverd?
“Het heeft ons als gemeentelijke organisatie meerdere tools, 
een smartcityvisie, diverse fysieke interne activiteiten en 
kennis opgeleverd. Het is nog wel een uitdaging om hiermee 
op de juiste manier de organisatie te bereiken en alles op de 
juiste plaats te implementeren. We zijn onderweg, maar nog 
niet daar waar we willen staan. Doel is dat we smart city echt 
zien als ondersteuning in onze bestaande werkzaamheden 
en niet als ‘meer werk’.”

Waar heb jij het meest aan gehad?
“Ik haal veel informatie, ook over actuele ontwikkelingen, uit 
de WhatsAppgroep. Dat is waardevol en gewoon heel leuk. 

Marjolein Pauly, beleidsadviseur Innovatie & 
Ruimte bij de gemeente Sittard-Geleen

“Een proces  
waarin je samen 
nieuwe wegen en 
routes ontdekt”

Daarnaast is het een laagdrempelige manier om een vraag te 
stellen aan ‘de rest van het land’. De onderwerpen lopen uit-
een van strategische ontwikkelingen tot aan concrete techni-
sche snufjes. Doordat er veel kennisuitwisseling plaatsvindt, 
sta je er niet ‘alleen’ voor. Het is een proces waarin je samen 
nieuwe wegen en routes ontdekt. Ik krijg veel energie van de 
bijeenkomsten. En ze leveren vaak een interessante andere 
invalshoek op of net dat ene inzicht waarmee je erg geholpen 
bent binnen je eigen werkveld.“

Kun je een succes noemen waar je trots op 
bent? 
“Het opleveren van onze smartcityvisie was voor ons een ijk-
punt in 2021. Dit is mede dankzij de City Deal een beweging 
in de juiste richting. Mede dankzij de contacten die we daar 
opgedaan hebben, is de visie ontwikkeld (dankzij het bedrijf 
Jelmer).”

AUTEUR Bianca Faber - Scherp communicatie 
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Als je terugblikt op de City Deal, wat zou je 
dan nu anders doen?
“Zelf zou ik meer aandacht willen voor de interne commu-
nicatie. Hoe kunnen we nu alles wat we leren met de City 
Deal met de juiste energie, zo concreet mogelijk en met een 
herhalend patroon overbrengen naar de interne organisatie/ 
onze collega’s? Zodat we met zoveel mogelijk mensen leren 
en kennis uitwisselen.”

Hoe speelt de digitale transitie een rol in jouw 
organisatie?
“Op alle gebieden speelt de digitale transitie een rol. Of het 
nu gaat om het ontwerpen van de openbare ruimte, het con-
tact met de inwoner, de keuzes te maken in het beleid of 
de werkwijze van de organisatie zelf. Tegenwoordig zijn er 
overal technologische en digitale tools voor beschikbaar. Wij 
krijgen de kans om daar gebruik van te maken zodat we werk 
kunnen verlichten en meer maatwerk kunnen bieden op de 
plaatsen waar dat nodig is.”

Waar lig je wakker van met betrekking tot de 
digitale transitie?
“De hoeveelheid mogelijkheden en hoe we deze intern ge-
communiceerd krijgen. Met name hoe we de meerwaarde 
ervan inzichtelijk kunnen maken en over kunnen brengen.”

Hoe maak je de digitale transitie succesvol?
“Klein beginnen en gewoon doen en durven. Met open en 
transparante communicatie waarbij wij uitleggen waarom 
we de keuzes maken. Hopelijk geeft dat ook sneller inzicht 
in de winst van de digitale transitie. Belangrijk daarbij is om 
met regelmaat te evalueren en onszelf een spiegel voor te 
houden of we nog op de juiste weg zijn.”

Waar wil je in de komende periode graag mee aan de slag?
“De komende jaren werken wij aan de uitrol van onze Smart 
City visie. Dit doen we met ondersteuning van de City Deal, 
‘Een slimme stad, zo doe je dat’ en van de City Deal ‘Slim 
Maatwerk’. Bij de herstructurering van onze ‘Zeeheldenbuurt’ 
willen wij bijvoorbeeld direct kijken of we de buurt ‘slimmer’ 
kunnen inrichten. Welke toepassingen kunnen wij inzetten en 
hoe kunnen wij samen met inwoners en via digitalisering aan 
de slag? Dit proces gaat ongetwijfeld veel leerlessen ople-
veren, die wij willen delen met de rest van de organisatie en 
daarbuiten. Zowel het ‘vallen’ als het ‘opstaan’. Zo krijgen wij 
meer inzicht in wat smart city in ons werk kan betekenen.” 

Marjolein Pauly, premiumpartner van de Future City  
Foundation en betrokken bij beide City Deals 

“ De City Deal is een proces waarin je 
samen nieuwe wegen en routes ontdekt. 
Ik krijg veel energie van de bijeenkom-
sten. En ze leveren vaak een interessan-
te andere invalshoek op of net dat ene  
inzicht waarmee je erg geholpen bent 
binnen je eigen werkveld ”
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De Brightlands Smart Services Campus in 
Heerlen combineert wetenschap, onderne-
merschap en talent op één plek. Kennis op het 
gebied van data science leidt hier tot nieuwe 

slimme digitale diensten. Pieter Custers licht met plezier 
toe wat de Brightlands Smart Services Campus en de City 
Deal voor elkaar betekenen.

De Brightlands Smart Services Campus is onderdeel van 
Brightlands, een open innovatie  ecosysteem in Limburg. In 
totaal zijn er vier campussen, die ernaar streven om che-
mie circulair te maken, gezondheidszorg effectiver, voeding 
gezonder en data veiliger en menselijker. Dit stelt onder-
zoeksinstituten en bedrijven in staat om efficiënter te inno-
veren. 

Partijen bij elkaar brengen
De driehoek overheid, onderwijs en ondernemers is sterk, zo 
geeft Pieter Custers aan. Er is een nauwe band met de aan-
deelhouders provincie Limburg, de Universiteit Maastricht, 
Open Universiteit, en APG. Daarnaast zijn er samenwer-
kingsverbanden met bijvoorbeeld de politie, CBS, gemeen-
te Heerlen, ministerie van Binnenlandse zaken en Defensie, 
Accenture, de Rabobank en zorgverzekeraars.  “Wij zijn sterk 
in verbindingen leggen, mede dankzij de kennis en expertise 
op de campus. Wij zien wie bij elkaar zou moeten zitten, om-
dat zij hetzelfde willen en allemaal een stukje van de puzzel 

Pieter Custers, directeur community  
development & business development  
bij Brightlands Smart Services Campus

“Innovaties 
tastbaar maken en 
implementeren”

Pieter Custers, stuurgroeplid van de City Deal ‘Slim 
Maatwerk’

AUTEUR Bianca Faber - Scherp communicatie 
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hebben. Door samen te werken ontstaan nieuwe digitale op-
lossingen.” 

Partijen bij elkaar zetten die hetzelfde willen, betekent niet 
dat er daadwerkelijk altijd iets gebeurt, waarschuwt hij. “Je 
hebt iemand nodig die de kar trekt, processen coördineert 
en zaken op papier zet. Wij hebben de kennis en expertise 
om dat te faciliteren en zoeken de middelen erbij om het te 
financieren.”

Klanten beter bereiken
Zonder data kun je tegenwoordig weinig meer, stelt Custers. 
“Via data krijg je beter inzichtelijk hoe je klanten beter kunt 
bereiken, producten en diensten kunt aanpassen en een or-
ganisatie kunt verbeteren. Zorg eerst dat je de digitale tran-
sitie achter de rug hebt, dan kun je kijken welke data vrijko-
men en data science toepassen.” Over gemeenten zegt hij: 
“Gemeenten willen wij inspireren en informeren over hoe zij 
kunnen digitaliseren, om zo zaken gemakkelijker te maken 
en om echt informatie te verkrijgen uit data. Hoe kun je bij-
voorbeeld door slimme en veilige data inzicht krijgen in waar 
drugspanden zitten? Andere onderwerpen om op in te zoo-
men zijn armoede en huisvesting.”

’t Heerlens Heitje
Een mooi voorbeeld vindt Custers ’t Heerlens Heitje. Bij dit 
concept worden burgers van Heerlen beloond voor het doen 
van klussen in hun buurt. Dit varieert van het bouwen van 
een bloembak, tot een kapot bankje repareren of graffiti ver-
wijderen. Het verrichten van klussen levert digitale munten 
op die zijn te besteden bij lokale ondernemers. De voordelen: 
inwoners zijn meer betrokken bij hun buurt, de leefomgeving 
wordt fijner en het is een stimulans voor het lokale mkb. Deze 
innovatie is ontwikkeld in het Brightlands Public Services 
lab. Dit is een lab dat we gesticht hebben samen met de VNG 
en gemeente Heerlen en waarin innovaties specifiek voor ge-
meenten ontwikkeld worden. 

ELSA Labs
Noemenswaardig om te vermelden is dat de Brightlands 
Smart Services Campus deel uitmaakt van de Nederlandse 
AI Coalitie en één van de eerste ELSA Labs heeft opgericht. 
ELSA staat voor Ethical, Legal and Societal Aspects van data 

sciene en AI (Artificial Intelligence). Het ELSA Lab richt zich 
op het voorkomen van geldproblemen, de bestrijding van 
schulden en armoede en het verbeteren van de financiële 
gezondheid. Cruciaal hierbij is de vraag hoe dit op een ethi-
sche, juridische en sociaal maatschappelijk vriendelijke ma-
nier kan. Fundamenteel is de betrokkenheid van burgers en 
ethisch specialisten bij de innovaties die ontwikkeld worden. 
“Wat is de gemene deler? En hoe krijg je de neuzen van di-
verse partijen dezelfde kant op? Het lab is een plek om alles 
en iedereen samen en verder te brengen. Soms gaat het over 
de toepassing van een tool, soms meer over technologie.”  

Bouwen
Brightlands Smart Service Campus werkt mee bij meerdere 
City Deals. Dat bevalt goed. Custers: “Wij houden ervan om 
te bouwen en om ons ecosysteem met andere netwerken 
te verbinden Met de City Deal zit je met veel gemeenten en 
overheden aan tafel om een oplossing voor een vraagstuk 
te bespreken. Wij kunnen helpen om innovaties tastbaar te 
maken en te implementeren.” 

“ Wij zijn sterk in verbindingen  
leggen, mede dankzij de kennis  
en expertise op de campus. Wij  
zien wie bij elkaar zou moeten  
zitten, omdat zij hetzelfde willen  
en allemaal een stukje van de  
puzzel hebben. Door samen  
te werken ontstaan nieuwe  
digitale oplossingen ” 
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 Op basis van een Engelse vertaling van de tekst 'Interview Wim Willems' heeft de  

software van Pegamento dit fotorealistische beeld gegenereerd. Wat vindt u ervan? 
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Terug naar de bal
 

We zitten middenin een hele reeks transities. Denk aan de energietransitie, de  
circulaire transitie, de landbouwtransitie, de stikstoftransitie, de digitale transitie.  
De meeste gaan hand in hand met grote crisissen. Energiecrisis, klimaatcrisis,  
stikstofcrisis, en dan hebben we ook nog de wooncrisis, opvangcrisis, personeels- 

crisis, en ga zo maar door.
Genoeg werk aan de winkel dus voor ‘Den Haag’. Branden moeten worden geblust, en nog grotere toe-
komstbranden moeten worden voorkomen. Je zou hopen dat daar een gevoel van saamhorigheid uit 
zou komen, dat ‘laten we samen de schouders er onder zetten en deze varkentjes wassen’ de insteek 
zou zijn. Dat er daadwerkelijk aan transitiemanagement werd gedaan.
Het tegendeel is waar. Politici, van links tot midden tot rechts, vliegen elkaar naar de keel. Op de man 
spelen lijkt steeds meer de standaard, de bal wordt vergeten. Zowel in de Kamer als in media als op 
eigen online kanalen.

Een tekenend voorbeeld direct uit de politieke arena, waren de reacties op het koopkrachtreddings-
plan van het kabinet. Oppositiepartijen hadden geen goed woord over voor de 17 miljard die werd 
uitgetrokken om Nederlanders te ondersteunen, terwijl de plannen mede uit hun eigen initiatief voort-
kwamen. Nota bene Joost Eerdmans was nagenoeg de enige die constructief goede en slechte punten 
van het plan belichte. Verder zie je aan de lopende band scheldkanonnades van bepaalde politici op 
Twitter voorbijkomen, met als gevolg dat ministers en Kamerleden hun reacties uit moeten zetten om 
een einde te maken aan de haatspuwerij.

Natuurlijk, elkaar scherp houden en controleren is een groot goed. Oppositiepartijen moeten echt niet 
alle plannen van het kabinet omarmen en bejubelen. Partijen moeten opkomen voor hun achterban 
en zonder vurig debat kunnen we de democratie in de prullenbak gooien. Maar laat daarbij de inhoud 
en niet de vorm leidend zijn. Geen snedige tweet met enkel een leuke oneliner, maar een opbouwend 
verhaal waarin je slechte maar ook goede punten aanstipt. Geen kort en uit de context gerukt filmpje 
maken  van je rede in de Tweede Kamer, maar daadwerkelijk een goed debat op inhoud voeren. Het 
zal een verademing zijn. 

Ik zeg dit alles niet als een soort betuttelende schoolmeester die zich ergert aan het taalgebruik van 
de klas. Ik zeg dit omdat het elkaar continu de maat nemen nergens toe leidt en 
ons verder drijft van oplossingen voor de belangrijke transities en crisissen. Des 
te meer omdat je er een voedingsbodem mee kweekt voor burgerlijke onvrede, 
voor extremisme en mensen die zichzelf buiten de maatschappij plaatsen. In een 
bubbelcultuur wordt het steeds moeilijker om bruggen te bouwen, terwijl die brug-
gen juist nodig zij voor de huidige uitdagingen. Samenwerking tussen stakeholders 
is onmisbaar, en daarvoor een politiek nodig die inhoudelijke doelgerichtheid uit-
straalt.

‘Nederlanders verliezen hoop in politiek door veelvoud aan crisissen’, kopte de Me-
tro deze zomer. Mijn suggestie: benoem af en toe wat je goed vind aan de plannen 
van je politieke tegenstander, al gun je elkaar achter de schermen het licht uit de 
ogen. Daar doe je Nederland nu en de komende decennia een hoop plezier mee.

AUTEUR Edgar van Eekelen -uitgever en directeur ELBA\REC
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Fundament van de stad
met grootste duurzame

gebiedsontwikkeling 
van Nederland

AUTEUR Tea Keijl - Tekstbureau zonder H

In de Green Innovation Hub 
bouwen publieke en private 
partijen in Almere samen aan 
de grootste duurzame ge-

biedsontwikkeling van Nederland. 
René Visser van VodafoneZiggo en 
Danny Frietman, kwartiermaker  van 
de gemeente Almere laten zien hoe 
interessant dit is voor de snelst 
groeiende stad van Nederland. En 
voor de rest van het land.

Kun je de Green Innovati-
on Hub in een paar zinnen 
schetsen? 
Frietman: ‘De gemeente Almere, 
VodafoneZiggo, start- en scale-ups, 
mkb-organisaties en onderwijspartij-
en bundelen de krachten en mogelijk-
heden om duurzame innovatie met 
hulp van digitalisering te stimuleren. 
De Green Innovation Hub had een 
fysieke ontmoetingsplek op de Flo-
riade Expo 2022. Nu de expo voorbij 
is, verrijst op het terrein een nieuwe 
woonwijk die groen, duurzaam en in-
clusief zal zijn. De Green Innovation 
Hub vormt letterlijk en figuurlijk het 

fundament van de slimme stad. De 
gemeente steekt de komende vier 
jaar 1,6 miljoen euro in de Green In-
novation Hub en er is aanvullende 
private financiering van onder andere 
VodafoneZiggo. Ons werk is daarmee 
in een stroomversnelling gekomen. 
Behalve de regio Almere kan als het 
goed is straks heel Nederland mee 
profiteren van alle kennis en ervaring 
die we hier opdoen.’

Hoe ziet de Green Innovation 
Hub er over vijf jaar uit en 
welke rol speelt digitalise-
ring en innovatie daarbij?
Visser: ‘Over vijf jaar is de plek van 
de Green Innovation Hub de nieuwe 
wijk Hortus aan het ontstaan. Digi-
talisering en innovatie is alomte-
genwoordig: alles is verbonden met 
internet. Internet of things is dan ge-
meengoed, de metaverse is tegen die 
tijd een feit. Voorlopig zetten we ons 
werk voort vanuit dezelfde locatie op 
het expoterrein. De Green Innovation 
Hub maakte deel uit van het rijkspa-
viljoen van Nederland, het Natural 

Pavilion, dat vrijwel helemaal is op-
gebouwd uit duurzame materialen. 
In de vloer is bijvoorbeeld afgekeurd 
spinaziezaad als versterkend materi-
aal verwerkt. Het is ook digitaal een 
innovatief gebouw: zo is het zelfregu-
lerend voor de temperatuur, op basis 
van weersverwachtingsdata. Het kli-
maat is er altijd aangenaam en toch 
is het extreem zuinig. Dit soort tech-
nieken zie je hier over vijf jaar terug 
in de woningen.’

Wat willen jullie hiermee 
laten zien?
Visser: ‘We willen laten zien dat Vo-
dafoneZiggo midden in de samenle-
ving zit: zes van de tien huishoudens 
hebben een abonnement bij ons. Er 
komen hier 25 tot 30 duizend nieuwe 
woningen. Wat kunnen wij daarin be-
tekenen voor de mensen? De mensen 
die gaan wonen in de nieuwe wijken 
krijgen een gezond leefklimaat, ook 
op sociaal vlak. We verbinden niet 
alleen met draadjes, we verbinden 
letterlijk mensen. Daarmee bedoel ik: 
we hebben in Nederland supersnelle 

Green Innovation Hub, Almere
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en stabiele netwerken. Maar de tech-
niek is slechts een middel. Het gaat 
erom wat je daar mee doet. Wij kun-
nen bijvoorbeeld een start-up helpen 
opschalen die het mogelijk maakt dat 
ouderen met virtual of augmented re-
ality contact kunnen hebben met hun 
kleinkinderen.’

Wat heeft de Green Innovati-
on Hub de gemeente Almere 
opgeleverd? 
Frietman: ‘Hoe kunnen start-ups en 
andere bedrijven hier rendement 
uithalen? Hoe kunnen bedrijven, 
onderwijs en overheid samen een 
duurzaam ecosysteem vormen? En 
hebben de inwoners die hier straks 
landen er profijt van, gaat het alle-
maal democratisch? Dat zijn allemaal 
vragen die spelen in de Green Inno-
vation Hub, en het is ook het type vra-

gen waarop in de City Deal antwoor-
den gevonden worden. Dat brengt 
ons gezamenlijk sneller verder. Voor 
ons als gemeente is het verder ook 
mooi dat Micky Adriaanse, de minis-
ter van Economische Zaken, recent 
een manifest in ontvangst heeft ge-
nomen over duurzame digitalisering. 
De strekking is dat Nederland een 
duurzame digitale koploper kan wor-
den door technologieën te ontwikke-
len en toe te passen met oog voor het 
klimaat. Dat sluit naadloos aan op 
de ambities van de Green Innovation 
Hub en de consortium partners.’ 

Wat was wat jullie hoogte-
punt in twee jaar Floriade en 
de Green Innovation Hub?
Frietman: ‘Dat was de zomer van 
2021. Tot dat moment vormden we 
een coalition of the willing. We vorm-

den een consortium van ambitieuze 
partners, we wilden heel graag van 
alles doen, maar het werd nog niet 
echt concreet. Dat veranderde die zo-
mer, toen we de kans kregen om in 
het rijkspaviljoen aan de slag te gaan. 
Toen werd de Green Innovation Hub 
in één klap een coalition of the doing. 
Dat was de leukste periode ever.’
Visser: ‘Bij mij was het ook in de zo-
mer, maar dan die van 2022. Ik her-
inner me dat moment nog heel goed. 
Ik was op vakantie in Italië en kreeg 
aan de rand van het zwembad een 
telefoontje uit Almere: de gemeente 
had de Green Innovation Hub opge-
nomen in het coalitieakkoord, met 
daaraan gekoppeld de middelen voor 
de komende vier jaar. Dat is echt heel 
waardevol, dat de gemeente niet al-
leen A zegt, maar ook B.’ 

Almere Hortis. Beeld: JW. Unsplash
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Onze collega Pieter maakte met behulp van het AI programma Midjourney van het 
woord ‘city’ een afbeelding in de stijl van de kunstenaar Pablo Picasso. Wil je weten

hoe hij dat deed? Lees dan verder op p. 2.



89AGENDA STAD

Op naar de versnelling

In de diverse smartcityinitiatieven zien we dat er veel beelden en ervaringen uitgewisseld 
worden. Toch zie ik de teneur dat we het gevoel hebben dat we niet goed de volgende stap te 
kunnen zetten. Woorden als opschalen, bigger picture en probleemdefinitie komen veelvuldig 
voor. Het zijn woorden die de beren op de weg weergeven die we de beren op de weg die we 

ervaren om naar de volgende versnelling te kunnen schakelen in data gedreven werken en in het 
realiseren van de smartcityinitiatieven.

Hand in eigen boezem! Ook Civity heeft het lastig om een volgende stap te zetten. We zijn vanuit di-
verse initiatieven en experimenten met een goed product gekomen. Maar hoe daar nu in op te schalen 
terwijl de markt er nog niet helemaal klaar voor lijkt? Inzicht geven in data ja, toegevoegde waarde 
creëren ja, en opschalen nee. Zoals zoveel van dit soort initiatieven volgt smart city en datagedreven 
werken de zogenaamde hype cycle die Gartner geschetst heeft. Een snelle piek, gevolgd door een 
scherp dal voordat we een groei te pakken hebben naar wat het daadwerkelijk moet zijn. In mijn bele-
ving staan we aan de vooravond van deze fase naar de ‘slope of enlightenment’.

Civity heeft nu een portfolio wat enerzijds in de breedte zorgt voor ondersteuning van de bigger pictu-
re. Door middel van een datacatalogus en een dataplatform geven we inzicht in welke datasets er zijn, 
van welke kwaliteit en voor welke thema’s deze mogelijk interessant kunnen zijn. Anderzijds hebben 
we toepassingen ontwikkeld om gebruikers de meerwaarde van deze datasets en het hebben van een 
dataplatform te laten ervaren. 

Het probleem in zowel de breedte van het portfolio als de toepassingen is dat het opschalen in meer 
gebruik niet de versnelling kent die we eigenlijk verwacht hadden. We zouden natuurlijk meer marke-
tingpower en meer sales er tegenaan kunnen gooien. Echter, ik ben ervan overtuigd dat we eerst de 
markt beter moeten leren kennen en laten ervaren hoe de bigger picture eruit kan zien. Bijvoorbeeld 
door middel van kleine projecten de verbreding plaats laten vinden. 

Mogelijk dat een eerste weeffout zit in de naam ‘smart city’. In Nederland heb je zo’n 27 steden en 
32 gemeenten groter dan 100.000 inwoners met gezamenlijk zo’n 6,5 miljoen inwoners. Dit is 9% van 
het totaal aantal gemeenten van 344 en 37% van totaal aantal inwoners van 17,44 miljoen. Dit bete-
kent dus dat er 312 gemeenten (91%) met zo’n 10,9 miljoen inwoners (63%) niet in 
steden wonen. Als 91% van de gemeenten en 63% van de inwoners niet in steden 
wonen, past de term smart city dan wel om op te kunnen schalen?

De overheid is van ons, dus we moeten de helpende hand bieden aan diezelfde 
overheid om de ervaringen en kennis die we hebben opgedaan te delen. Enerzijds 
door te onderzoeken welke term dan smart city wellicht meer herkenning geeft 
en anderzijds door middel van een actief service pakket wat meer passend is voor 
deze doelgroep. Denk hierbij aan faciliteren met kennis, ervaring en continuïteit 
met, door en tussen overheden. Op die manier kunnen we de bigger picture laten 
ervaren en als markt gaan opschalen, versnellen en richting ‘plateau of producti-
vity’ komen.
Civity versnelt, schakelt u mee?

AUTEUR Roelof Schram - directeur Civity
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11 maart 2022-  18 partijen 
ondertekenen intentieverkla-
ring City. Deal ‘Slim Maatwerk’ 
https://agendastad.nl/18-par-
tijen-ondertekenen-de-in-
tentieverklaring-van-de-ci-
ty-deal-slim-maatwerk/ Op 
11 maart tekenen de eerste 
partners de intentieverklaring 
van City Deal ‘Slim Maatwerk’ in 
Amersfoort. Op 27 juni vindt de 
officiële ondertekening van de 
City Deal plaats.

24,25,26 augustus 2022 - Sum-
merschool ‘Dilemma’s van de 
slimme stad’
Tijdens de summerschool in Den 
Haag gingen 25 jongprofessio-
nals drie dagen lang aan de slag 
met de vraag: hoe voeren we 
het goede (ethisch) debat met 
inwoners over de impact van 
digitalisering en technologise-
ring op hun dagelijks leven in 
Scheveningen? Met als winnaar 
‘A Capella’, een offline festival.

20
22 
in
13 
momenten

27 juni 2022 - Ondertekening  
(26 partijen) City Deal ‘Slim  
Maatwerk’ op de Data Week NL. 
https://agendastad.nl/onder-
tekening-city-deal-slim-maat-
werk/  
(artikel) https://vimeo.
com/725992805 (Video)
De City Deal ‘Slim Maatwerk’ 
wordt op 27 juni op de eerste 
dag van de Data Week NL in 
’s-Hertogenbosch ondertekend 
door gemeenten, de rijksover-
heid, bedrijven en maatschappe-
lijke organisaties.

29 september 2022 - Nieuwe 
partijen sluiten zich aan bij City 
Deal ‘Slim Maatwerk’ tijdens de 
Dag van de Stad. https://agen-
dastad.nl/ 
nieuwe-partijen-sluiten-zich-aan- 
bij-de-city-deal-slim-maatwerk-
tijdens-de-dag-van-de-stad-in-
tilburg/ 
Op 29 september op de Dag 
van de Stad sluiten Institute 4 
Preventive Health, een kennisal-
liantie tussen de Technische 
Universiteit Delft, Universiteit 
Utrecht, Universitair Medisch 
Centrum Utrecht, Universiteit 
Wageningen, het nationaal 
programma Heerlen-Noord, de 
Nederlandse Vereniging van 
Bedrijfstelecommunicatie Groot-
gebruikers (BTG), de gemeente 
Tilburg en UWV zich aan bij de 
City Deal ‘Slim Maatwerk’.

28, 29 & 30 juni 2022 - 
Summerschool ‘Maak je eigen 
slimme stad’. Tijdens de sum-
merschool in ‘s-Hertogenbosch 
gingen 25 jongprofessionals 
drie dagen lang aan de slag 
met de vraag: Hoe kunnen data, 
digitalisering en technologise-
ring bijdragen aan een sterke 
economie, leefbaarheid en 
gelijke kansen voor iedereen in 
de provincie Noord-Brabant? 
En hoe pak je dat concreet aan 
in de omgeving station oost 
in ’s-Hertogenbosch? Met als 
winnaar ‘het slimme park van de 
toekomst’ 

29 juni 2022 - Data Week NL 
Van 27 juni t/m 2 juli 2022 vindt 
de Dat week NL in ‘s-Hertogen-
bosch. De hele week organiseren 
we een interessant programma 
met de ondertekening van de 
City Deal Slim Maatwerk, een 
driedaagse summerschool voor 
jongprofessionals en diverse 
workshops door partners van de 
City Deal ‘Een slimme stad, zo 
doe je dat’. 

City deal - ‘Slim maatwerk’
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28 november 2022 - Innovem-
ber: Digitale inclusie – waarom 
en hoe. 
De digitale wereld biedt veel 
kansen. Slimme zorg en innova-
tie worden daarom ook steeds 
vaker ingezet om ingewikkelde 
problemen op te lossen. Tegelij-
kertijd gaan de ontwikkelingen 
voor sommige mensen erg snel. 
Dus hoe zorgen we er voor 
dat iedereen mee kan doen in 
de digitale samenleving en de 
kansen van digitalisering kan 
benutten? Annefleur Siebin-
ga en Jan-Willem Wesselink 
hebben dit tijdens Innovember 
toegelicht. 

22 april 2022 - Workshop over 
de slimme initiatieventoets 
Op vrijdag 22 april vond de 
workshop slimme initiatieven-
toets plaats in Amersfoort. 
Vanuit de City Deal ‘Een 
slimme stad, zo doe je dat’ is 
de tool slimme initiatieventoets 
ontstaan. Dit is een digitaal 
informatiesysteem. Tijdens de 
workshop wordt er bepaald 
welke informatie naar boven 
moet komen in het instrument 
onder leiding van Jurian Strik 
(Studio-Strik). 

12 mei 2022 - Eerste fysieke 
City Deal dag
Samen met de City Deal ‘Slim 
Maatwerk’ en de City Deal 
‘Eenvoudig Maatwerk’ is er een 
fysieke City Deal dag georga-
niseerd in de Social Impact 
Factory in Utrecht. Op die dag 
sprak Jan Adriaenssens (Imec) 
over de slimme stad in België en 
Jan van Ginkel over datagedre-
ven werken. En presenteerden 
de partners van beide City Deals 
over hun projecten. 

12 mei 2022 - Brightlands 
Smart Services Campus en ge-
meente Roermond treden toe tot 
de City Deal ‘Een slimme stad, 
zo doe je dat’. Samen met 60 
andere partners gaan ze werken 
aan complexe smartcityvraag-
stukken. 

6 oktober 2022 - Partnerbij-
eenkomst van de City Deal ‘Een 
slimme stad, zo doe je dat’ en 
de City Deal ‘Slim Maatwerk’ 
in Utrecht. Op donderdag 6 
oktober vond een City Deal part-
nerbijeenkomst plaats in Utrecht 
bij Creative Valley. Op deze dag 
werden er verschillende work-
shops en presentaties gegeven. 
Zo vertelde Jan-Willem Wesse-
link over de verlenging van de 
City Deal ‘Een slimme stad, zo 
doe je dat’, presenteerde Jelmer 
Hitzert over hoe gemeenten data 
van het CBS kunnen gebruiken. 
Daarnaast gaven onder andere 
Suzanne Potjer (CXO Agenda 
Stad) en Antoine Heideveld (Het 
Groene Brein) een workshop 
over transitiemangement. Ten 
slotte was er ook ruimte voor 
de werkgroepen om verder te 
werken aan hun tool. 

13-18 november 2022 -  
Barcelona Smart City Expo 
In Barcelona gaan we op zoek 
naar de goede smartcityvoor-
beelden uit het buitenland, 
organiseren we een bestuur-
derslunch samen met de G40 en 
presenteren we de resultaten 
van de City Deal ‘Een slimme 
stad, zo doe je dat’. 

1 december 2022 - Crowd 
Safety Congres
De gemeente Den Haag experi-
menteerde afgelopen zomer met 
de Crowd Safety Manager in het 
LivingLab op Scheveningen. De 
gemeente Breda gebruikte de 
tool tijdens het 538 Koningsdag 
en de intocht van Sinterklaas. 
En  in ‘s-Hertogenbosch zorgt 
het dashboard ervoor dat 11/11 
goed verloopt in de Carnavals-
stad. Tijdens het Crowd Safety 
Congres delen de gemeenten de 
lessen die ze hebben geleerd bij 
het gebruik van de tool binnen 
hun organisatie. En u leert hoe 
de tool kan worden ingezet in 
uw organisatie.

City deal - ‘Een slimme stad, zo doe je dat’



92 CITY DEAL ‘SLIM MAATWERK’92 CITY DEALS ‘EEN SLIMME STAD, ZO DOE JE DAT’ & ‘SLIM MAATWERK’

De City Deals
in de media
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Addendum op de City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’ betreffende de 
toetreding van nieuwe partijen, Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties

Overwegende 

1 Aanleiding 

1.1 De in dit artikel genoemde partijen aan de projectmanager en de projectsecretaris van de City Deal 
‘Een slimme stad, zo doe je dat’ een schriftelijk verzoek hebben gedaan tot toetreding tot de City 
Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’ (conform artikel 14.2 uit de dealtekst van de City Deal ‘Een 
slimme stad, zo doe je dat’, getekend op 3 december 2020 te Den Haag).
– KPN BV, namens deze: J.C. Groote, Executive Vice President (EVP) Innovation & Partnerships, 

(behorende bij de categorie bedrijven);
– Data- en Kennishub Gezond Stedelijk Leven, vertegenwoordigd door gemachtigd penvoerder 

Universiteit Utrecht, namens deze Prof. dr. ir. D.J.J. Heederik (behorende bij de categorie 
maatschappelijke organisaties);

– Stichting Fontys, Fontys Hogeschool Economie en Communicatie, namens deze: R.J. Philipsen, 
directeur (behorende bij de categorie maatschappelijke organisaties);

– Stichting Hogeschool Rotterdam, namens deze: drs. M.J.G. Bormans, voorzitter College van 
Bestuur (behorende bij de categorie maatschappelijke organisaties);

– Stichting Saxion, namens deze drs. J.L. Mulder, voorzitter College van Bestuur (behorende bij 
de categorie maatschappelijke organisaties);

– Stichting Nederlands Normalisatie Instituut (NEN), namens deze: drs. G. van den Akker, 
business unit manager standards (behorende bij de categorie maatschappelijke organisaties);

1.2 De projectmanager van de City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’ aan CBS heeft verzocht toe te 
treden tot de City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’, om zo optimaal gebruik te kunnen maken 
van elkaars kennis en netwerk. CBS wordt hierbij vertegenwoordigd door R.G.W. Dood, directeur 
beleidsstatistiek en dataservices. CBS behoort bij de categorie maatschappelijke organisaties.

1.3 De bij artikel 1.1 en 1.2 genoemde partijen alle voortkomende verplichtingen voortvloeiende uit 
deze toetreding zonder voorbehoud aanvaarden.

1.4 Er, zoals voorgeschreven in artikel 14.3 uit dealtekst, navraag is gedaan bij de partners van de City 
Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’ en er door de projectmanager is geconstateerd dat er geen 
bezwaar is tegen toetreding van de bij artikel 1.1 en 1.2 genoemde partijen.

Komen overeen: 

2 Toetreding 

2.1 De bij artikel 1.1 en 1.2 genoemde partijen treden met ingang van 3 juni 2021 toe als partij tot de 
City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’.

2.2 Alle daaruit voortvloeiende rechten en verplichtingen treden met terugwerkende kracht in per 
3 december 2020.

2.3 Van deze toetreding wordt mededeling gedaan in de Staatscourant.

STAATSCOURANT
Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

1 Staatscourant 2021 nr. 44433 26 oktober 2021

16 / BLAUWE KAMER 1 2022 17 / reportage

De digitale stad 
      is onzichtbaar 

Door nieuwe technologieën vondsten en digitalisering 
veranderen de planning en het gebruik van steden in 
rap tempo. De vraag is hoe stedenbouwkundigen en 
landschapsarchitecten daarmee omgaan. Al was het 
maar om tussen al die harde data oog te houden voor de 
behoeften van bewoners. ‘We kunnen de invulling van de 
slimme stad niet aan hightechbedrijven overlaten.’ 

De slimme stad in de praktijk: het door 
Unstudio ontworpen Brainport Smart 
District in Helmond.

Tekst Linda Vlassenrood

Technologie en ruimtelijk ontwerp 
zijn gescheiden werelden
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In 2022 is er hard gewerkt aan instrumenten voor  
de slimme stad en het slimme sociaal domein.   

Dit is de stand van zaken per 22 november 2022.
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Vorig jaar rond deze tijd stond het nog 2-0 voor de 
slimme stad. Bij rust. Nu we weer een jaar verder zijn 
en de eerste fase van de City Deal ‘Een slimme stad, zo 
doe je dat’ erop zit, lopen we tevreden het veld af. Met 

veel meer mensen dan we begonnen, met 14 tools in een toolbox, 
met een extra City Deal ‘Slim Maatwerk’ en met een prachtig en 
stevig netwerk om ons heen. Daar mogen we heel trots op zijn.

Maar daarmee is de klus niet geklaard. Met de City Deal ‘Een slim-
me stad, zo doe je dat’ zijn we inmiddels bezig met voortzetting en 
bij ‘Slim Maatwerk’ zijn we net begonnen. En ook daarin staan we 
al direct op winst, alleen al om dat we alle geleerde ervaringen van 
de City Deal ‘Slimme stad’ meenemen. 

In dit deel van het jaarverslag leest u over de 14 tools die de part-
ners van de City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’ hebben ge-
maakt in het afgelopen jaar. En u leest over de 7 instrumenten die 
in de City Deal ‘Slim Maatwerk’ worden ontwikkeld. Deze City Deals 
gaan niet alleen over het ontwikkelen van nieuwe instrumenten, 
maar ook over het vieren en delen van succesvolle voorbeelden. 
Daarom leest u in het laatste deel over andere inspirerende smart-
cityinitiatieven en delen we de onverwachte resultaten. 

Veel leesplezier.
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Smart mobility
op weg naar 
een veilige en
duurzame stad

Hoe kunnen we de slimme stad 
zo ontwikkelen dat smart mobility 
onderdeel wordt van de stad en 
kan bijdragen aan het oplossen 

van de grote opgaven waar we voor staan? 

Waarom? 
Er zijn veel smart mobility oplossingen bedacht 
en beschikbaar. Die zijn vaak vanuit verkeers-
kundig en privégebruik vormgegeven, maar slui-
ten niet per se aan bij hoe de stad bij voorkeur 
functioneert. Ook voor gemeenten brengen ze 
uitdagingen met zich mee. Wat zijn bijvoorbeeld 
de juridische kaders voor deelsteppen? En hoe 
kun je effectief gebruik kan maken van iVRI’s om 
beleidsdoelen te behalen? Hoe kunnen we de 
slimme stad zo ontwikkelen dat smart mobility 
daar ook een onderdeel van wordt? Zonder dat 
elke gemeente dit afzonderlijk moet bedenken 
en dat systemen niet goed met elkaar integre-
ren. Dan kunnen landelijk werkende bedrijven 
(IT, mobiliteitsaanbieders, logistiek en trans-
port) overal dezelfde overheid tegenkomen met 
dezelfde spelregels en mogelijkheden.

Nood- en hulpdiensten 
Elk jaar vinden in Nederland zo’n 270 onge-
lukken plaats als gevolg van een hulpvoertuig 
van politie, brandweer of ambulance dat met 
zwaailichten en sirene door rood rijdt. Dat leidt 
tot leed bij dat ongeluk, maar ook bij het incident 
waar de hulpverlener naartoe onderweg was. 
Dat kan slimmer, bijvoorbeeld door het stoplicht 
op groen te zetten als er een hulpvoertuig aan 
komt of door via autonavigatiesystemen te com-
municeren met andere weggebruikers. Het Mi-
nisterie van Infrastructuur en Waterstaat heeft 

samen met partners een platform ontwikkeld 
waarop je kunt zien welke steden al werken met 
intelligente verkeerslichten (iVRI’s) en een stap-
penplan hoe je deze implementeert in je eigen 
gemeente. Zo’n stappenplan kan een gemeente 
helpen bij de prioritering van nood- en hulpdien-
sten, maar ook bij de prioritering van andere 
doelgroepen.

Bekijk hier het stappenplan Prioritering nood- 
en hulpdiensten bij verkeerslichten https://
dutchmobilityinnovations.com/spaces/1251/
toolbox-slimme-stad/articles/smart-mobi-
lity/44316/prioritering-nood-en-hulpdien-
sten-bij-verkeerslichten 

Deelmobiliteit, hubs en Maas 
Als de ruimte in de stad schaars is, is onnodig 
autobezit dat slechts een paar procent van de 
tijd wordt gebruikt, een flinke ruimteverspilling. 
Bovendien willen we naar een samenleving 
waarin mensen kiezen voor het vervoersmid-
del dat past bij hun behoefte op dat moment. Er 
bestaan al verschillende deelmobiliteitsoplos-
singen die in grote steden ook op kleine schaal 
redelijk functioneren. 

In de Randstad bestaan bijvoorbeeld verschil-
lende aanbieders van deelauto-systemen. Maar 
dat levert soms ook problemen op. Deelfietsen 
en deelsteps zijn streng gereguleerd in Neder-
land. Deelscooters zijn een klein succes in gro-
tere steden. Afstand doen van de eigen eerste 
of tweede auto veronderstelt de beschikbaar-
heid van een deelauto, -scooter of –fiets op het 
moment dat de klant die nodig heeft. En een 
aantrekkelijk tarief, een goede maar betaalbare 
verzekering, een parkeervergunning in vele ste-
den etc. Hoe wordt deelmobiliteit een nieuw nor-
maal? Voor gemeenten en gebruikers? En onder 
welke condities? Om het voor gemeentes mak-
kelijker te maken om deelmobiliteit in te zetten, 
ontwikkelde de werkgroep een ‘landkaart’ met 
de belangrijkste achterliggende beleidsdoel-
stellingen en praktische vragen én antwoorden 
omtrent implementatie van deelmobiliteit, hubs 
en MaaS. Dit voorkomt verdere fragmentatie in 
het kennislandschap, wat nu een grote barrière 
voor opschaling lijkt te zijn.
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Open urban 
data platform?
Hoe doe 
je dat? 

De werkgroep ‘Aanbesteden Ur-
ban data platform’ heeft de vraag 
onderzocht ‘Hoe besteed je een 
open urban data platform aan?’. 

Waarom?
Dataplatforms zijn nuttig voor lokale overheden 
om hun data op te slaan en te verwerken. Er zijn 
verschillende aanbieders van dit type systemen. 
Maar hoe selecteer en implementeer je urban 
data platforms op een goede manier, zodat het 
datacenter dat je krijgt voldoet aan de wensen 
die je hebt? En, hoe creëer je een ‘open’ urban 
data platform? Daarbij spelen aspecten als 
schaalbaarheid, flexibiliteit, deelbaarheid maar 
ook de borging van privacy, cybersecurity en 
data-autonomie een belangrijke rol. Waar moet 
je op letten? Hoe schrijf je een goede uitvraag en 
hoe toets je die goed? 

Van kennis naar definitie naar 
een moonshot
De vraag leek eenvoudig, maar de werkgroep 
merkte al snel dat het aanbesteden van een 
open urban data platform veel complexiteit 
kent. Daarom stonden de eerste maanden 
vooral in het teken van het verkennen van het 
onderwerpen en het scherper krijgen van de 
hoofdvraag. Zo gaf NEN een presentatie over 
haar normen en nam men daarbij de definitie 
van een open urban data platform over: Een 
nieuwe digitale stedelijke infrastructuur, die een 
set aan beleidsafspraken, (inter)nationale wet-
geving, standaarden en de technische imple-

mentatie daarvan omvat, onder regie van een 
(lokale) overheid. Na de definitie ging de groep 
met behulp van de moonshotgedachte van Mari-
ana Mazzucato aan de slag. De moonshot: waar-
de toevoegen aan een stad door een vrije flow 
van data en informatie willen ze realiseren door 
meerdere open urban dataplatforms. 

Van moonshot naar concrete vragen 
Om daar te komen ging deze groep aan de  
slag met meerdere vragen om zo een stappen-
plan te maken voor het aanbesteden van zo een 
platform. 
>>    Technische vragen over hoe zo een platform 

eruit ziet, of het een platform moet zijn en 
hoe je principes als transparantie en flexi-
biliteit borgt. 

>>    Juridische vragen over wie de eigenaar is 
van data, van het platform en toegang heeft. 

>>    Financiële vragen over wie voor het plat-
form en het onderhoud betaalt. 

De werkgroep is tot de conclusie is gekomen 
dat de tool geen voorschrijvend karakter moest 
hebben. Dus niet ‘zo moet je het doen’, maar 
‘denk hieraan’. Dit omdat elke overheid anders 
werkt. Daarom heeft de werkgroep een frame-
work gemaakt met overwegingen/dilemma’s 
voor het aanbesteden van een open urban da-
taplatform. Dit biedt houvast aan gemeenten, en 
geeft de vrijheid om eigen invulling te geven aan 
een dergelijke aanbesteding. 

Hoe verder? 
De groep gaat de komende tijd aan de slag  
de vragen te beantwoorden om zo tot een  
uitgebreid stappenplan te komen, waardoor  
gemeentes makkelijker een open urban data  
platform kunnen gaan aanbesteden. Maar  
daarnaast gaat men ook inzetten op meer be-
wustwording, zodat duidelijk is hoe belangrijk 
zo een platform is. De tool van deze werkgroep 
biedt een startpunt voor een variatie aan over-
wegingen die voorbij komen bij het aanbesteden 
van een open urban data platform.
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Hoe hou je als organisatie altijd 
goed rekening met (nieuwe) ethi-
sche dilemma’s als gevolg van di-
gitalisering en technologisering? 

De werkgroep ‘Ethiek’ zet in op meer bewust-
wording en inzetten van ethische tools. 

Waarom? 
Bij het besturen, ontwerpen, inrichten en behe-
ren van de smart city lopen we tegen nieuwe 
ethische vragen aan. Daarvoor is het zinvol om 
advies te krijgen van externen. Ethici, filosofen, 
maar ook inwoners. Verschillende gemeenten 
hebben ervaring opgedaan met het inrichten 
van een ethical board. Wat kunnen anderen 
daarvan leren? En hoe betrek je je organisatie 
erbij? En hoe gebruik je de adviezen optimaal?

Van kennisverzameling
De werkgroep heeft in de eerste periode vooral 
kennis heeft verzameld om te kijken wat er al 
gebeurt op gebied van ethiek. Zo is er verkend 
welke ethische commissies er zijn en welke 
tools al in gebruik zijn, zoals de DEDA tool en 
de product Impact Tool. Dat is een tool om een 
dilemma van uit verschillende perspectieven te 
bekijken en hoe je dat zou kunnen vormgeven. 
Een andere tool is begeleidingsethiek, die het 
ethische gesprek faciliteert.

Naar een kennisplatform 
Na het vergaren van kennis gaat de werkgroep 
nu een kennisplatform opstellen, waar ethiek-
professionals en smartcityprofessionals tools 

en handvatten kunnen vinden voor het voeren 
van een ethisch gesprek. Bovendien kan dit plat-
form een ethische community ondersteunen, 
waarin in een Community of Practice-construc-
tie kennis en best practices kunnen worden ge-
deeld.

Hoe verder?
Als eerste stap is binnen de Toolbox Slimme 
Stad categorie ‘smart ethics’ gecreëerd, waar 
ethische instrumenten in worden opgenomen. 

De werkgroep heeft een concept gemaakt voor 
een online kennisplatform, die wordt ontwikkeld 
binnen de website slimmestadzodoenwedat.nl.

Ethische
dilemma’s 
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Waar begin je als gemeente als 
je datagedreven wilt gaan wer-
ken? De werkgroep ‘Effectieve 
datastrategie voor gemeenten’ 

ontwikkelde een kookboek die overheden daar-
bij helpt. Van het formuleren van een goede 
(meetbare) vraag tot het presenteren en inter-
preteren van de data. 

Waarom? 
Er wordt steeds meer data verzameld in de 
openbare ruimte. Bij gemeenten, waterschap-
pen, provincies en het Rijk is behoefte naar 
real-time data om beslissingen mee te nemen. 
Daarnaast hebben deze overheden een belang-
rijke rol en verantwoordelijkheid in het functi-
oneren en verbeteren van de kwaliteit van de 
leefomgeving voor haar inwoners. Er is behoef-
te om hun activiteiten daartoe beter te meten, te 
controleren, te monitoren en te sturen. Dit alles 
in onderlinge samenhang én in samenwerking 
met inwoners, bedrijven en kennisinstituten. 
Data is de grondstof waarmee overheden dit 
kunnen doen, maar hoe doe je dat goed?

Data in context 
We leven in een netwerksamenleving waarin 
data van groot belang zijn voor een efficiënte 
en succesvolle uitvoering van beleid. Data kan 
helpen om meer objectieve en feitelijke keuzes 
te maken. Hoe makkelijk dit ook lijkt – het is 
niet altijd vanzelfsprekend. In essentie is data 
een versimpelde weergave van de werkelijk-
heid. Kortom, niet alles is in data te vangen en 

de datakwaliteit is vaak onvoldoende. Kennis en 
ervaring blijven belangrijk om tot goed beleid 
te komen. Maar, vergis je niet dat data één van 
de beschikbare hulpmiddelen is. De werkgroep 
gelooft dat data gedreven werken niet het ver-
trekpunt, noch het doel is – data en technologie 
zijn hulpmiddelen.

Koken met data
Er is al erg veel kennis beschikbaar, alleen is het 
soms moeilijk om uit te vinden hoe je de juiste 
elementen op de goede plekken inzet. De groep 
kwam op het idee om een kookboek te ontwikke-
len. Dit kookboek is vormgegeven als een stap-
penplan inclusief verschillende ‘recepten’ en 
verwijzingen naar data-tools. Het kookboek kan 
op verschillende manieren gebruikt worden, 
aansluitend bij de behoefte en het kennisniveau 
van de organisatie. Het is een gids om een da-
tastrategie op te zetten, een inspiratiebron om 
te leren van anderen, en een naslagwerk om 
meer informatie te krijgen over nuttige tools.

Hoe verder?
Een belangrijk doel van het kookboek is dat we 
helpen om het proces reproduceerbaar te ma-
ken. Het is juist deze transparantie die anderen 
helpt om uit te leggen hoe ze tot een mooi dash-
board zijn gekomen. Daarnaast helpt dit ook 
helpt om resultaten te verifiëren: zijn de goede 
aannames gedaan? Is de juiste data gebruikt? 
Etc. Binnenkort koken alle gemeentes volgens 
het datakookboek en vinden ze hun favoriete 
recepten om beter om te gaan met de verwer-
ving en opslag van data uit de openbare ruimte. 
Het kookboek is een levend document: nieuwe 
inzichten, voorbeelden en hulpmiddelen kunnen 
door iedereen aangedragen worden. 

Datakookboek
voor effectieve
datastrategie 
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Afwegingskader
smartcity-
toepassingen

Overal in de stad worden senso-
ren en camera’s geplaatst. Hoe 
kan je smartcitytoepassingen in 
de openbare ruimte door (lokale) 

wet- en regelgeving reguleren? De werkgroep 
‘Modelverordening’ ontwikkelde hiervoor een 
afwegingskader. 

Waarom?
Er zijn steeds meer partijen die smartcitytoe-
passingen willen gebruiken in de openbare 
ruimte. Denk bijvoorbeeld aan allerlei soorten 
sensoren en camera’s. Er zijn ook steeds meer 
lokale overheden die dit willen reguleren, zodat 
er geen wildgroei aan smartcitytoepassingen in 
de openbare ruimte ontstaat. Op dit moment is 
daar nog geen wet- en regelgeving voor. 

Van verordening naar praktijkproef 
Ondanks dat er op dit onderwerp nog geen ho-
gere regelgeving is, kunnen gemeenten wel re-
gels opstellen voor deze slimme technologie in 
hun gemeente. Advocaat Anita Nijboer schreef 
in 2019 al de ‘Modelverordening voor smartcity-
toepassingen in de openbare ruimte’. Met deze 
standaardverordening voor smartcitybeleid 
kunnen gemeenten zien wat ze zelf kunnen re-
gelen en wat niet. Binnen de City Deal is de ver-
ordening getoetst bij de gemeente Rotterdam 
en de gemeente Helmond en doorontwikkeld tot 
een afwegingskader. Rotterdam begon met het 
aanvragen van slimme modulaire straatkasten. 
Helmond gebruikt de modelverordening in het 
aanvragen van een passantenteller, die ver-
keersdata in kaart brengt op basis van sensor-
data.

 

Afwegingskader
De praktijkproef van de modelverordening bij 
de twee gemeenten heeft verschillende les-
sons learned opgeleverd. Zo werden interne 
werkprocessen duidelijker, hoe bijvoorbeeld de 
afdeling smart city volledig anders werkt dan 
de juridische afdeling en de afdeling openbare 
ruimte. Een fundamentele les was dat op dit mo-
ment met het instrument van een verordening 
met daarin opgenomen een vergunningenstel-
sel, te ver op de troepen wordt vooruitgelopen. 
Wel bleek behoefte aan een afwegingskader 
zodat gemeenten (en ook andere overheden) de 
beoogde smartcitytoepassing op een goede en 
deugdelijke manier kunnen beoordelen voordat 
overgegaan wordt tot plaatsing daarvan. Om 
deze reden is de modelverordening nu her-
schreven tot een afwegingskader.

Aanbevelingen 
De werkgroep heeft de volgende aanbevelingen 
naar aanleiding van de praktijkproef:
>>    Laat het afwegingskader vaststellen door 

het college van B&W;
>>    Maak het afwegingskader zo generiek moge-

lijk, zodat het kader nog steeds van toepas-
sing kan zijn, ook als technologie verandert. 
Met de disclaimer dat we nu nog niet weten 
welke mogelijkheden technologie in de toe-
komst gaat bieden, evalueer daarom steeds 
of het afwegingskader nog relevant is;

>>    Omdat elke gemeentelijke organisatie an-
ders is ingericht, betrek daarom tenminste 
de volgende afdelingen: de afdeling waar 
slimme stad is belegd, afdeling vergunnin-
gen en de juridische afdeling.

Hoe verder? 
De volgende stap is dat het afwegingkader 
wordt getoetst door meer partijen: gemeenten 
maar ook provincie en bedrijven om te beoor-
delen of het afwegingskader inderdaad geschikt 
is om de toepassing van smartcitytechnologie te 
beoordelen.‘E
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Lokaal meten:
vergelijken van 
projecten 

Hoe kunnen we lokale meetpro-
jecten met elkaar vergelijken? De 
werkgroep ‘Lokaal meten - ver-
gelijken van projecten’ heeft dit 

vraagstuk opgepakt om een oplossing te vinden 
voor het woud van meetprojecten en datasets. 

Waarom? 
Als je op internet zoekt naar sensoren voor het 
meten van de luchtkwaliteit dan kom je zoveel 
mogelijkheden tegen. Variërend van meetkwali-
teit, garanties, en waarvoor ze geschikt zijn. Er 
zijn ook net zoveel verschillende lokale meet-
projecten. De een meet heel precies de lucht-
kwaliteit in de straat en een ander rijdt rond 
met een sensor op de fiets om de luchtkwaliteit 
in de omgeving te meten. Hoe vergelijk je die 
twee resultaten en hoe verhoudt dit tot officiële 
meetstations van bijvoorbeeld RIVM? En stel je 
wilt een meetproject beginnen, welk type sensor 
kies je dan en hoe fijn- of grofmazig wil je de 
meeting uitvoeren? Omdat de werkgroepleden 
zelf tegen deze vragen aanliepen in hun dage-
lijkse werk, moest hier een oplossing voor wor-
den gevonden. 

Wie meet, die weet 
Transparantie is in dit vraagstuk een belangrij-
ke bouwsteen. Alles draait om het willen delen 
van je ervaring en kennis. Met een mooi woord 
‘trusted datasharing’. Maar hoe doe je dit als er 
zowel burgers, bedrijven en overheden bij be-
trokken zijn? Iedere gebruikersgroep heeft an-
dere belangen en dit brengt andere informatie 
met zich mee. Er zit bijvoorbeeld een spannings-

veld tussen standaardisatie en initiatief van in-
woners. Sommige inwoners meten omdat ze 
de ‘standaard’ rekenmodellen niet vertrouwen. 
Kortom, je kunt standaardiseren en zo uitkom-
sten vergelijkbaar maken, maar dan smoor je 
de energie van onderop. Het uiteindelijke doel 
is om resultaten in zo verre vergelijkbaar te 
maken, zonder afbreuk te doen aan het initia-
tief. Makkelijk gezegd, maar hoe neemt dit vorm 
aan?

Selfservice-portal
De oplossing ligt volgens de werkgroep in een 
overzicht van welke sensoren in welke projec-
ten worden gebruikt en wat de technische eigen-
schappen zijn van de gebruikte sensoren. Als je 
weet hoe de resultaten tot stand zijn gekomen, 
dan kun je ze vergelijken met andere resultaten. 
Het overzicht krijgt de vorm van een selfservice 
portal, die door partners van de Data- en Ken-
nishub Gezond Stedelijk Leven verder wordt uit-
werkt. Het portal moet inwoners, meetgroepen 
en gemeenten in staat stellen om zelf te kiezen 
op welke manier ze willen worden ondersteund. 
Van selectie van sensoren tot implementatie en 
het beheer ervan. Met kant-en-klare sensoren 
die gelijk geregistreerd worden bij RIVM en in 
een sensorenregister, en getoetst zijn op alle 
privacyaspecten. 

Hoe verder? 
Het selfservice-portal is gebouwd en wordt nu 
getest door partners van het project. Als het 
portal wordt opgeleverd dan komt het beschik-
baar in de Toolbox Slimme Stad. 
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Hoe kan data en technologie wor-
den ingezet om initiatiefnemers 
(bewoners en bedrijven) optimaal 
gebruik te laten maken van de mo-

gelijkheden die publieke data onder andere via 
het Digitaal Stelsel Omgevingswet gaat bieden? 
Met dit vraagstuk ging de werkgroep ‘De slimme 
initiatieventoets’ aan de slag.

Waarom?
De Omgevingswet en het bijbehorende digitale 
stelsel (DSO) biedt vooralsnog inzicht in de re-
gels, maar nog weinig inzicht in de verdere re-
levante (geo)data wanneer je als initiatiefnemer 
op zoek bent naar de relevante informatie over 
de locaties waar je iets mee wil. Daarom staat 
de volgende vraag centraal: hoe kunnen de 
bevoegd gezagen data en technologie inzetten 
om initiatiefnemers in de fysieke leefomgeving 
naast en/of samen met de informatie in het DSO 
optimaal gebruik laten maken van de mogelijk-
heden aan beschikbare (geo)data. Om de vragen 
van de initiatiefnemers in zowel de private als 
publieke sector in beeld te brengen, is het ge-
wenst om scherp te krijgen wat de behoeften en 
wensen zijn van de potentiële initiatiefnemers.

Durf te dromen 
Vanuit dit gedachtengoed komt de volgende 
droom ter sprake: hoe mooi zou het zijn als er 
een slimme initiatieventoets is die alle data op-

timaliseert en in kaart brengt? Dat bij elke actie 
in de buitenruimte alle benodigde informatie 
beschikbaar is én je het realiteitsgehalte van je 
plan krijgt aangereikt. Dit alles op het moment 
dat je de plek waar je iets wilt veranderen of wil 
organiseren confronteert met je plan. De werk-
groep durft te dromen over dit concept en te 
speculeren over hoe dit realistisch zou kunnen 
worden uitgedacht.

Nog meer dromen 
Tijdens een workshop heeft de groep de ver-
beelding opgerekt. Aan de hand van frames is 
er een innovatieve visie ontwikkeld op de SIT 
(Slimme Initiatieven Toets), op het onderliggen-
de concept en op de gebruikservaring hiervan. 
De frames helpen om een stap opzij te zetten, 
om te speculeren, en om onverwachte oplossin-
gen voor een vraagstuk te vinden. De SIT Web-
shop geeft handvatten voor de informatievraag, 
wat wil en moet ik weten. Bij de SIT Second 
Layer is duidelijker gemaakt wat voor soort in-
formatiemodel er gebruikt kan worden. Bij SIT 
Sta in je plan staat de beleving centraal en de 
wijze waarop je het zou kunnen presenteren. De 
volgende stap is een synthese van deze uitwer-
kingen. Uiteindelijk, bouwt de tool voort op het 
DSO en overige beschikbare publieke (geo)data 
van publieke partijen.

Hoe verder?
Dit ideaalscenario kan een ‘concept’ aan de ho-
rizon zijn, waarmee we mensen in beweging 
krijgen om de tool echt te ontwikkelen. De werk-
groep heeft een voorstel opgeleverd met als 
doel anderen inspireren en ervoor zorgen dat 
het concept door een startup, onderzoekers of 
onderwijsinstelling uitgewerkt gaat worden tot 
een werkend prototype. 

Bekijk hier het voorstel voor ‘de slimme initia-
tieventoets’. https://dutchmobilityinnovations.
com/spaces/1251/toolbox-slimme-stad/arti-
cles/slimme-beleidsstukken/49932/de-slim-
me-initiatieventoets

De slimme
initiatieven-
toets helpt 
bewoners en 
bedrijven
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Zo maak je de
juiste afweging
Sensordata
en privacy 

Hoe voldoet de toepassing van 
sensoren in de openbare ruimte 
aan de AVG? En hoe kun je de juis-
te afweging maken keuzes voor 

techniek, gebruik en eigenaarschap? Als ant-
woord daarop heeft de werkgroep ‘Sensordata 
en privacy’ het ‘Afwegingskader sensordata en 
privacy’ gemaakt. 

Waarom? 
De openbare ruimte digitaliseert steeds verder. 
Sensoren zijn niet meer weg te denken uit het 
straatbeeld. Ze worden onder meer ingezet door 
gemeentes om de bezoekersstromen te tellen, 
luchtkwaliteit te meten, geluidsoverlast vast te 
stellen, en ga zo maar verder. Maar ook parti-
culieren en ondernemers verzamelen steeds 
vaker sensordata over de leefomgeving, soms 
compleet los van de gemeente. Terwijl vele 
voorbijgangers niet door hebben wat er om ons 
heen gebeurt, vinden andere dat al deze metin-
gen botsen met onze publieke waarden zoals 
privacy. Toch kunnen we er niet meer omheen, 
wat nu?

Bewust beleid
Om gemeenten handvatten te geven is het ‘Af-
wegingskader sensordata en privacy’ ontwik-
keld, voor iedereen die te maken heeft met het 
plaatsen van sensoren en de data die worden 
verzameld in de openbare ruimte, voor zowel 
beleid als uitvoering. Het geeft handvatten om 
in de organisatie het gesprek aan te gaan bij 

de te maken keuzes op het vlak van techniek, 
gebruik en eigenaarschap. Ook biedt het een 
leidraad om te komen tot een plan van aanpak. 
Met het afwegingskader kunnen gemeenten 
meer bewust een smartcitybeleid maken voor 
het plaatsen en aanbesteden van sensoren. 
Het kader borduurt voort op het document ‘In 
13 stappen naar maatschappelijke meerwaarde 
van sensoren’, wat is ontwikkeld door de Provin-
cie Noord-Brabant. Uitgangspunt is dat alle data 
die door sensoren verzameld wordt, persoons-
gegevens kunnen bevatten. Het afwegingskader 
heeft dan ook als doel om aspecten rondom pri-
vacy en het naleven van de AVG te borgen bij de 
inzet van sensoren.

Het beantwoordt de volgende vragen:
>>    Wanneer is sprake van een sensor?
>>    Welke rollen en verantwoordelijkheden 

brengt het gebruik met zich mee?
>>    Waar moet je rekening mee houden bij  

aspecten zoals inkoop- en aanbesteding, 
rechten en plichten, technische specifica-
ties, cybersecurity, etc.?

>>    Waarom het belangrijk is om regelmatig 
(minimaal één keer per jaar) stil te staan bij 
de inzet van de sensor, het doel, de locatie 
en de organisatie die eigenaar en beheerder 
is van de sensor en de bijbehorende data.

Hoe verder? 
Het afwegingskader is toepasbaar voor elke 
situatie waarin de organisatie het gebruik van 
sensordata overweegt. Ondanks dat organisa-
ties verschillen in inrichting, omvang en doel-
stelling. Het document is bedoelt als een aanlei-
ding om het gesprek binnen de organisatie aan 
te gaan.

Het afwegingskader is klaar voor gemeenten 
om te gebruiken. De werkgroep staat open voor 
feedback op het stappenplan. 

Bekijk het ‘Afwegingskader sensordata en  
privacy’ via https://dutchmobilityinnovations.
com/spaces/1251/toolbox-slimme-stad/arti-
cles/smart-governance/45982/afwegingska-
der-sensordata-en-privacy 

https://dutchmobilityinnovations.com/spaces/1251/toolbox-slimme-stad/articles/smart-governance/45982/afwegingskader-sensordata-en-privacy
https://dutchmobilityinnovations.com/spaces/1251/toolbox-slimme-stad/articles/smart-governance/45982/afwegingskader-sensordata-en-privacy
https://dutchmobilityinnovations.com/spaces/1251/toolbox-slimme-stad/articles/smart-governance/45982/afwegingskader-sensordata-en-privacy
https://dutchmobilityinnovations.com/spaces/1251/toolbox-slimme-stad/articles/smart-governance/45982/afwegingskader-sensordata-en-privacy
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Iedereen 
(en alles) 
een ‘sensor’ 

Hoe betrek je inwoners bij ‘lokale 
meet’-projecten en andersom, hoe 
zet je meetprojecten in als partici-
patie-instrument? Met dit vraag-

stuk is de werkgroep ‘Lokaal meten - betrekken 
en activeren van burgers’ aan de slag gegaan.

Waarom? 
Inwoners maken de stad. Daarom moeten in-
woners volgens de werkgroep meer betrokken 
worden bij de opgaves waar we samen voor 
staan. Maar hoe doe je dat? De werkgroep heeft 
nagedacht hoe je inwoners zowel kunt betrek-
ken als activeren om inzicht te krijgen in de (lo-
kale) leefomgeving. Het gebruik van sensoren, 
de analyse en interpretatie van de bijbehorende 
data samen met hen staat hierin centraal.

Basisprincipes 
De werkgroep hanteert drie principes: 
1)  Stel de inwoner centraal, want als je  

de omgeving begrijpt dan kun je beter  
handelen. 

2)  Hoe meer je meet, hoe meer je leert.  
Hoe meer je leert, hoe meer je begrijpt.  
Hoe meer je begrijpt, hoe beter je handelt. 

3)  Ga uit van reële behoeften, thema’s en  
urgenties. Lokale meetprojecten hebben 
pas succes als ze aansluiten bij de thema’s 
waar de inwoner het belang van ziet. 

De mens als sensor 
De werkgroep heeft nagedacht over hoe je als 
gemeente inwoners kunt betrekken bij meetini-

tiatieven, maar ook hoe meten met/door inwo-
ners kan worden ingezet als participatiemiddel 
om inwoners meer betrokken te laten zijn bij 
een opgave. Daarnaast wil de werkgroep bur-
gers activeren om zelf meetinitiatieven op te 
zetten. Waar begin je dan en waar moet je reke-
ning mee houden als je data gaat verzamelen? 
De werkgroep heeft eerst gekeken naar hoe be-
staande lokale meetinitiatieven zijn aangepakt 
en de lessons learned geïnventariseerd. Wie 
heeft het project opgestart en hoe zijn (ande-
re) inwoners erbij betrokken? En wat is er ver-
volgens met de verzamelde data gedaan? De 
werkgroep ontdekte bijvoorbeeld dat dergelijke 
initiatieven vaak eindigen zodra de pilot is af-
gelopen. Hoe voorkom je dat projecten stoppen 
en hoe borg een project en de data binnen een 
gemeente? 

Platform Lokaal Meten
Als oplossing voor deze vragen heeft de werk-
groep een concept voor het online Platform Lo-
kaal Meten ontwikkeld. Hier kunnen inwoners 
én ambtenaren terecht die een meetproject 
willen opzetten. Geïnteresseerden kunnen hier 
alle informatie vinden voor het opzetten van 
een succesvol project, door na te denken over 
het doel van het project, de betrokkenen en het 
beoogde resultaat. Daarnaast is er informatie te 
vinden over bijvoorbeeld de grondslag van het 
verzamelen van data, het delen van data, finan-
ciële aspecten, communicatie over het project, 
inspirerende voorbeelden van meetprojecten. 

Hoe verder?
 Het online Platform Lokaal Meten is nu nog een 
concept en wordt getest aan de hand van ver-
schillende usecases om het informatieaanbod 
zo goed mogelijk af te stemmen op de behoef-
ten van inwoners en ambtenaren. Het platform 
wordt onderdeel van de website slimmestadzo-
doenwedat.nl.   
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 Op basis van een Engelse vertaling van de tekst 'Sensordata en Privacy' heeft de  

software van Pegamento dit fotorealistische beeld gegenereerd. Wat vindt u ervan? 
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Oplossing: Binnen de City 
Deal ‘Een slimme stad, zo doe je 
dat’ is het Bewustwordingsmodel 
Smart City ontwikkeld. Het laat 

in vijf levels zien in welke mate een organisa-
tie of bedrijf slim is. Het doel hiervan is om te 
bepalen of opdrachtgever en opdrachtnemer 
dezelfde taal spreken. Per stap is aangege-
ven hoe het level bepaalt hoe men omgaat 
met samenwerkingsvormen, businesscases,  
organisatie, data en technologie. Het model 
zorgt ervoor dat alle partners binnen een  
samenwerking dezelfde betekenis van begrip-
pen hanteren, wat moet leiden tot betere resul-
taten.

Samenwerken aan een slimme stad. Dat is leuk, 
inspirerend, maar ook lastig. Lastig, omdat sa-
menwerkingspartners niet altijd hetzelfde den-
ken over begrippen en wat er nodig is om tot het 
gezamenlijke doel te komen?

Waarom? 
De huidige businessmodellen voor de smart city 
zijn gebaseerd op de businessmodellen voor de 
niet-slimme stad. Het zijn de doorontwikkelde 
verdienmodellen die we al decennia gebruiken. 
Maar is dat wel goed? Als we kijken naar ande-
re branches dan zien we dat businessmodellen 
op een gegeven moment radicaal veranderen. 
Neem bijvoorbeeld de muziekindustrie, het ver-
dienmodel van Spotify (abonnementen) is heel 
anders dan dat van iTunes van Apple (verkoop 
en bezit). Hoe werkt dat door in onze markt?

Digitaal volwassen 
De werkgroep is eerst aan de slag gegaan met 
het zogenaamde ‘maturity model’. Die bepaalt 
op basis van verschillende levels in welke mate 
een organisatie of bedrijf bezig is met smart city 
en digitalisering. Het doel hiervan is om te bepa-
len of opdrachtgever en opdrachtnemer dezelf-
de taal spreken. Per stap is aangegeven hoe het 
level bepaalt hoe men omgaat met samenwer-
kingsvormen, businesscases, organisatie, data 
en technologie. Het model zorgt ervoor dat alle 
partners binnen een samenwerking dezelfde 
betekenis van begrippen hanteren, wat moet lei-
den tot betere resultaten. De nieuwe versie van 
het maturity model is door de werkgroep om-
gedoopt tot ‘Bewustwordingsmodel Smart City’. 

Slim samenwerken 
Door gesprekken tijdens de werkgroepsessie, 
kwam de groep erachter dat het in de slimme 
stad niet zozeer gaat om een veranderend busi-
nessmodel, maar om slimmer samenwerken. 
Daarom is er aan het Bewustwordingsmodel 
een kolom toegevoegd met nieuwe samenwer-
kingsvormen. Daarbij het erom hoe je binnen 
een samenwerkingsverband coalities aangaat 
en een partnership succesvol tot een product/
dienst laat leiden. 
Daarnaast is er verder uitgewerkt hoe een 
samenwerking  eruit kan zien, in het Samen-
werkingsmodel. Dit kan bij iedere nieuwe en 
bestaande samenwerking gebruikt worden als 
leidraad en checklist.

Bekijk hier het Bewustwordingsmodel Smart 
City: 
https://dutchmobilityinnovations.com/spa-
ces/1251/toolbox-slimme-stad/articles/slim-
me-beleidsstukken/49945/bewustwordingsmo-
del-smart-city

Bekijk hier het Samenwerkingsmodel 
https://dutchmobilityinnovations.com/spa-
ces/1251/toolbox-slimme-stad/articles/
smart-economy/46011/samenwerkingsmodel

Slimme stad,
slimmer 
samenwerken 
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Hoe gebruik je (realtime) datas-
ets in een ontwerp(proces) van ge-
bieden, gebouwen en landschap? 
De werkgroep ‘Ontwerpen met 

data’ heeft zich in dit vraagstuk verdiept. 

Waarom?
De wereld van het creatieve stedenbouwkundi-
ge ontwerp en die van ‘harde’ tech zijn nog on-
voldoende met elkaar verbonden. En dat terwijl 
er continu data gemeten worden in de publieke 
ruimte. Die data kunnen erg interessant en be-
hulpzaam zijn voor besluitvorming rondom the-
ma’s zoals het ontwerpen van de nieuwe stad. 
Om slimme keuzes te maken heb je meer kennis 
en informatie nodig om je antwoord goed te on-
derbouwen. Toch wordt er nog te vaak geen ge-
bruik gemaakt van datasets in de ontwerpfase 
- een gemiste kans volgens de werkgroep.

Dienen als een vertaalmachine 
In de huidige situatie wordt er nog te weinig 
gewerkt met realtime data omdat het vaak te 
moeilijk is om de juiste data te vinden en te im-
plementeren. Er is erg veel onwetendheid bij de 
ontwerpers wat ze er nu precies kunnen met de 
data. Er zijn zo’n 5000 bronnen waar momenteel 
niets mee gedaan wordt terwijl ze inzicht geven 
over verschillende belangrijke onderwerpen 
zoals luchtkwaliteit en geluidsoverlast. Daar-
om wil de werkgroep zich richten op een tool 
die functioneert als een vertaalmachine van de 
beschikbare data. Het hogere doel hiervan is om 
de data beter toegankelijk te maken en het zo 
vaker in te zetten. 

Ontwerpen met data
Deze tool is vormgegeven in een canvas die je 
helpt om afwegingen te maken om zo de cyclus 
van het ontwerpen door te lopen. Een standaard 
gebiedsontwikkeling heeft vier fasen: een initi-
atieffase, een ontwikkelfase, een bouwfase en 
een beheerfase. Deze fasen zijn opeenvolgend 
en lineair. Hetzelfde geldt voor het traditioneel 
dataverwerkingsproces. De werkgroep koppelt 
deze twee processen aan elkaar en slaat zo een 
brug tussen de ruimtelijke en digitale ontwerp-
disciplines. 

Het eindresultaat is een procesbeschrijving 
waarin elke stap in het canvas wordt omge-
schreven en die de ontwerper kan doorlopen om 
tot een datagedreven ontwerp te komen. 

Hoe verder? 
De werkgroep gaat het canvas testen samen 
met studenten van Hogeschool Rotterdam en 
indien nodig verder aanscherpen. Het canvas 
wordt ook getest in de Slimme Showcases van 
de volgende stap van de City Deal. 

Vormgeving 
van de nieuwe 
stad
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Hoe zorg je ervoor dat bestaande 
digitale middelen in de wijk en de 
woning beter worden gebruikt?

Waarom?
Er zijn tal van bestaande digitale middelen die 
ervoor kunnen zorgen dat mensen langer zelf-
standig thuis kunnen blijven wonen. Maar waar-
om worden deze middelen nauwelijks gebruikt? 
Waarom kijkt men vooral naar traditionele op-
lossingen als het gaat om langer zelfstandig 
thuis wonen, zoals een sleutelkastje of een rolla-
tor? De partners in deze groep onderzoeken hoe 
het kan dat er al behoorlijk wat aanbod is op ge-
bied van technologie en digitalisering, maar dat 
veel middelen nog nauwelijks worden gebruikt. 
De werkgroep heeft eerst het probleem in kaart 
gebracht. De laatste sessie was een fysieke ses-
sie in de IZI ervaarwoning in Den Haag. Aan die 
sessie namen zowel partners vanuit VWS, als 
vanuit verschillende gemeenten en kennisin-
stellingen deel en er waren een aantal bedrijven 
aanwezig.

Beren op de weg – Financiering, orga-
nisatiecultuur en gebrek aan kennis
Een van de obstakels die aan bod is gekomen 
is het financieringsstelsel in het sociaal domein. 
Dat is ten eerste complex met verschillende 
regelingen en aanbestedingstrajecten en ten 
tweede is het vooral gericht op genezen. Op-
lossingen daarentegen zijn vooral gericht op 
preventie, maar daarvoor zijn geen aparte pot-
jes of budgetten beschikbaar. Daarnaast zijn er 
binnen het sociaal domein financiële prikkels 
die digitalisering en innovatie eerder in de weg 

staan, want ze leiden tot efficiëntie en daardoor 
tot minder budget. Dit hangt ook samen met het 
wantrouwen dat er heerst tegenover innovatie 
en digitalisering, men ziet niet de voordelige ef-
fecten ervan.

Deze cultuur speelt bij gemeenten en zorginstel-
lingen een rol, er is geen prikkel om te verande-
ren en innovatie te omarmen. Ook in de aanbe-
stedingen komt dit terug, er is geen vraag om 
innovatie en dat zorgt ervoor dat aanbieders ook 
niet gaan innoveren. Een van de oplossingen 
kan zijn dat innovatie een onderdeel wordt van 
een programma van eisen in het sociaal domein. 
Daarnaast is er rondom pilots een gebrek aan 
eigenaarschap. Veel pilots stranden na hun pi-
lotfase, omdat niemand zich er verantwoordelijk 
voor voelt. Dit zorgt ervoor dat innovatie vaak 
strand als een hobbyproject en niet zijn toege-
voegde waarde kan laten zien.

Bewustwordingscampagne  
of living lab
Een van de oplossingen die is genoemd in de 
laatste sessie is een bewustwordingscampagne, 
zowel intern als extern, waarbij men ervaart wat 
digitalisering en innovatieve oplossingen kun-
nen doen en hoe ze van meerwaarde zijn en hoe 
ze werken. Belangrijk in de bewustwording is 
ook het bestuurlijk draagvlak, omdat dit ervoor 
kan zorgen dat er meer ruimte op financieel- en 
capaciteitsgebied voor innovatieve oplossingen 
ontstaat.

Een andere oplossing is een soort living lab, 
waarin partners met elkaar kunnen experimen-
teren en fouten gemaakt kunnen worden. Het 
samen ontwikkelen staat hierin centraal, zodat 
de risico’s verspreid worden en van elkaar kan 
worden geleerd. De IZI ervaarwoning is al zo 
een living lab, die ook in samenwerking met de 
eindgebruiker is ontwikkeld. Dit is daarmee een 
goed startpunt van hoe het wel kan.

Met dit startpunt gaat de werkgroep door naar 
de volgende sprintsessie, waarin de partners met 
elkaar aan de slag gaan met het prioriteren van 
de obstakels en onderzoeken welke oplossingen 
we de komende periode gaan vastpakken.

Vraag en aanbod 
bij elkaar 
brengen 
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Hoe breng je het sociaal domein 
in kaart en hoe zorg je voor een 
uitwisseling van gegevens in het 
sociaal domein, waarbij de burger 

regie over zijn gegevens houdt?

Waarom? 
Het sociaal domein is complex en heeft te ma-
ken met een aantal andere aanpalende domei-
nen. Daarom heeft deze werkgroep zich in het 
begin vooral gericht op het in kaart brengen van 
het sociaal domein. Tijdens een aantal sessies 
kwamen de deelnemers er steeds meer achter 
ook gegevensuitwisseling binnen en buiten het 
sociaal domein deze vraag raakt. En dan gaat 
het om zowel datastromen uit het sociaal do-
mein als over hoe die data koppelt aan data bui-
ten het sociaal domein. 

De burger houdt regie over zijn gege-
vens
Centraal in deze vragen staat dat de burger wel 
de regie over zijn gegevens houdt en zelf kan 
beslissen of hij/zij geholpen wil worden. Maar 
dat hij er wel voor kan kiezen om geholpen te 
worden door data vanuit verschillende instan-
ties te koppelen, zonder dat de hulpvrager 
steeds weer hetzelfde lijstje hoeft in te vullen. In 
de afgelopen tijd zijn in de werkgroep een aantal 
voorbeelden van oplossingen gepresenteerd, 
waaronder de e-diensten van Centric en de soci-
ale bouwmarkt. Beide initiatieven werken echter 
nog niet domein overstijgend, maar blijven juist 
binnen de koker van het sociaal domein. Da-

ta-uitwisseling en koppeling blijft zo beperkt en 
de mogelijkheden worden niet volledig benut. 

De werkgroep wil uiteindelijk ook verkennen 
wat de mogelijkheden zijn voor data-uitwisse-
ling en koppeling met partijen binnen en buiten 
het sociaal domein. 

WAMS traject
De werkgroep gaat tijdens een sprintsessie on-
derzoeken wat de implementatie van de Wams 
betekent. Dit ‘Wetsvoorstel Aanpak meervoudi-
ge problematiek sociaal domein’ moet regelen 
dat gemeenten in specifieke situaties de ruim-
te krijgen om te verkennen of mensen kampen 
met gestapelde problemen, en welke partijen 
nodig zijn om de problemen op te lossen. Het 
is daarmee om te zorgen voor snellere en meer 
gecoördineerde ‘integrale’ hulp voor kwetsbare 
mensen. Tijdens de bijeenkomst gaan we on-
derzoeken wat dit wetsvoorstel inhoudt voor 
gemeenten en of er pilots bij gemeenten gestart 
kunnen worden om de haken en ogen van deze 
implementatie bloot te leggen. Wat is er nodig 
om het meeste profijt te hebben van deze nieu-
we wet, domein overstijgend binnen de gehele 
gemeente? 

Dit wetsvoorstel gaat nu een pilotfase in, want 
hoe zouden gemeenten hiermee aan de slag 
kunnen gaan? Hoe kan het zorgen voor meer 
data-uitwisseling en meer gerichter maatwerk 
in het sociaal domein. 

Data in 
het sociaal
domein 
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Hoe kunnen digitalisering en 
technologisering bijdragen aan 
positieve gezondheid?

Waarom?
Hoe kun je data en digitalisering zo inzetten dat 
het bijdraagt aan positieve gezondheid? Deze 
werkgroep is geïnitieerd door de gemeente 
’s-Hertogenbosch vanuit hun programma 
rondom positieve gezondheid. Maar ook vanuit 
Twentse Koers is de vraag hoe je digitalisering 
kunt inzetten om positieve gezondheid te ver-
sterken.

Wat is positieve gezondheid?
Deze werkgroep heeft geworsteld met zowel 
het begrip digitalisering als het begrip positie-
ve gezondheid.

Er bestaat namelijk al veel op gebied van apps 
en digitale middelen om positieve gezondheid 
te stimuleren, maar toch worden deze tools 
vooral ingezet door groepen die juist minder 
kwetsbaar zijn wat betreft positieve gezond-
heid. Daarnaast wordt er al veel gedaan via 
verschillende platforms, maar iedereen vindt 
steeds het wiel opnieuw uit. Deze werkgroep 
wil juist van elkaar en van goede voorbeelden 
leren.

Data inzetten om het gesprek op 
gang te brengen
’s-Hertogenbosch wil data gaan inzetten om 
te kijken welke gebieden kwetsbaar zijn wat 
betreft positieve gezondheid om zo gericht be-
leid te kunnen maken voor specifieke wijken. 
De gemeente laat zich hierbij inspireren door 
bestaande wijkmonitoren van bijvoorbeeld de 
GGD.

Centraal in de discussie staat steeds weer dat 
digitalisering en technologie het gesprek rond-
om positieve gezondheid moet ondersteunen, 
maar geen vervanger kan zijn. En dat er al een 
heel aantal voorbeelden zijn, maar dat positie-
ve gezondheid nog wel een gedachtegoed is 
wat vrij nieuw is voor beleidsmakers.

Digitalisering en technologisering wordt al wel 
in veel ziekenhuizen ingezet voor het gesprek 
rondom positieve gezondheid. Zo is er in een 
ziekenhuis in Twente een voorbeeld van een 
oncologieafdeling waarbij digitalisering wordt 
ingezet om het gesprek over positieve gezond-
heid op gang te brengen. En steeds meer huis-
artsen zijn zich bewust van de rol die zij spelen 
in het stimuleren van positieve gezondheid, 
wellicht is ook hier een koppeling te maken 
met digitale spreekuren.

In de eerste fysieke sprint bijeenkomst op 8 no-
vember gaan de partners met elkaar onderzoe-
ken hoe het gedachtegoed van digitalisering 
aansluit bij het gedachtegoed van positieve ge-
zondheid en wordt de koers van de werkgroep 
bepaalt.

Kansen voor  
meer positieve 
gezondheid 
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Hoe brengen we de online klant-
vraag van hulpverleners in kaart?

Waarom 
Hoe spelen we in op veranderende levensge-
beurtenissen van inwoners en zorgen we dat zij 
niet afhaken? En hoe richten we de dienstverle-
ning van de overheid zo in dat hulpvragers de 
juiste ondersteuning krijgen? Deze werkgroep 
is gebaseerd op ‘Digitaal Luisteren’ van de ge-
meente Enschede, een tool waarbij inwoners van 
Enschede die op Google op zoek zijn naar een 
oplossing van hun schulden, niet meer terecht-
komen bij woekerkrediet.nl, maar bij de gemeen-
telijke kredietbank. Op basis van die tool gaat de 
werkgroep onderzoeken of de dienstverlening in 
de brede zin kan worden verbetert en of we kun-
nen toewerken naar een gezamenlijke voordeur.

De inwoner moet direct geholpen 
worden
Tijdens de afgelopen bijeenkomsten zijn een 
aantal dromen geformuleerd. Voorbeelden van 
die dromen zijn dat de inwoner direct wordt ge-
holpen op de hulpvraag ‘ik kan niet rondkomen’. 
De inwoner kan zich overal melden en wordt 
niet doorverwezen. Een andere droom is een 
snel vindbaar digitaal loket, waarbij inwoners en 
hulpverleners inzicht krijgen in al hun rechten op 
inkomensondersteuning en in contact komen met 
een professional die hen helpt. Het helpen van de 
inwoner, op de snelste en beste manier staat dus 
centraal in deze werkgroep. Maar hoe kun je de 
inwoner op de snelste en beste manier helpen?

Klantreis
Om antwoord op die vraag te vinden gaat de 
werkgroep onderzoeken waar het nu misgaat in 
de ‘klantreis’ van de inwoner. Met klantreis be-
doelen we hier dus de weg die de inwoner aflegt 
voordat hij echt geholpen wordt met zijn hulp-
vraag. Idealiter wil je als gemeente natuurlijk een 
zo kort mogelijke klantreis en wil je niet dat de 
inwoner steeds weer wordt doorverwezen. Uit de 
praktijk blijkt dat dit toch vaak gebeurt en daar-
om neemt de werkgroep het fenomeen ‘klantreis’ 
als startpunt om te ontdekken welke stappen 
een inwoner neemt voordat hij geholpen wordt 
en waartegen hij/zij aan loopt.
Tijdens de eerste sprint bijeenkomst gaan de 
partners aan de slag met uitgewerkte klant- 
reizen. De gemeente Enschede heeft een aantal 
persona’s die als basis worden gebruikt voor de 
klantreizen. We beginnen met twee persona’s 
om zo een gezamenlijkheid te creëren. Het gaat 
dan om de persona’s Tanya (een inwoner van 42 
die in de schulden zit vanwege een faillissement 
van haar ex-man) en Jacob (een beschermings-
bewindvoerder van 52 die niet weet welke hulp 
hij zijn cliënt kan geven). Op basis daarvan wor-
den de knelpunten gedetecteerd in de klantreis 
en wordt onderzocht welke knelpunten gemeen-
schappelijk zijn. Daarna wordt gekeken welke op-
lossingen er al zijn en hoe die het beste kunnen 
worden ingezet.

 Een loket voor alle regelingen 
  Vanuit deze werkgroep zijn we bezig met het 

opzetten van nóg een werkgroep rondom het 
virtueel inkomsten loket van de gemeente 
Utrecht. De City Deal ‘Slim Maatwerk’ kan als 
katalysator van dat loket dienen, omdat ge-
meenten een snuffelstage kunnen doen en 
zo ervaring kunnen opdoen met deze tool. De 
werkgroep staat al in de steigers en wordt ver-
moedelijk begin volgend jaar gelanceerd. Het 
virtueel inkomsten loket zou moeten werken 
als één loket voor alle vragen rondom toesla-
gen en regelingen, waardoor de inwoner direct 
geholpen wordt. Lees op p.120 over deze tool. 

Een voordeur 
voor de 
inwoner 
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Hoe voorkomen we dat digita-
lisering de kansenongelijkheid 
vergroot en hoe kunnen we via on-
derwijs en in de leefomgeving daar 

een oplossing voor bieden?

Waarom? 
Digitalisering verandert de samenleving ingrij-
pend en die veranderingen worden de komende 
jaren alleen maar meer. Maar hoe zorgen we 
ervoor dat niemand buiten de boot valt? Hoe 
kun je digitalisering juist inzetten om kansenon-
gelijkheid te verkleinen en ervoor te zorgen dat 
de kloof niet groeit? En welke skills en vaardig-
heden moeten mensen hebben in een steeds 
digitaler wordende samenleving.

De problemen van kansenongelijkheid
De werkgroep heeft een aantal oorzaken van 
kansenongelijkheid gedetecteerd aan de kant 
van de ontvanger en aan de kant van de zen-
der. Problemen aan de kant van de ontvanger is 
bijvoorbeeld dat producten slecht ontworpen is,  
er geen goed internet is, analfabetisme en 
schaamte om niet digivaardig te zijn. In de pro-
blemen spelen ouders en onderwijs een grote 
rol. Als de ouders niet digivaardig zijn, kunnen 
ze ook hun kinderen niet helpen. En als het on-
derwijs steeds digitaler is, zoals in het geval 
van corona, kan een slechte internetverbinding 
leerachterstanden veroorzaken. Aan de kant 
van de zender wordt er vaak in onduidelijke taal 
gecommuniceerd, is het niet duidelijk wat de 
doelgroep nodig heeft en is de technologie vaak 
niet goed te gebruiken.

Bouwstenen voor digitale inclusie
Het rapport ‘Digitale ongelijkheid – Een par-
ticipatieve verkenning in Amsterdam’ van de 
gemeente Amsterdam gaf een eerste leidraad 
voor een nog sterkere analyse, aangezien zij 
een aantal bouwstenen hebben aangetoond die 
ten grondslag liggen van digitale ongelijkheid. 
Dit rapport noemt de bouwstenen: motivatie 
(niet willen of kunnen leren), bezit (geen device 
bezitten), vaardigheden (digivaardigheden) en 
gebruik (hangt af van ontwerp).

Makelaar met mandaat
Tijdens de gesprekken daarna kwam de groep 
tot de conclusie dat deze verschillende proble-
men vaak op verschillende plekken in de orga-
nisatie belegd zijn. Een makelaar met mandaat 
(vergelijkbaar met de City Deal Impact Onder-
nemen) is in staat om domeinoverstijgend kan-
senongelijkheid op gebied van digitalisering 
aan te kaarten. Bij de makelaar met mandaat 
gaat het vooral om het hebben van het man-
daat, zodat hij of zij of een team in staat is om 
verandering te veroorzaken en ongelijkheid in 
verschillende domeinen aan te kaarten en het 
aanspreekpunt te zijn.

Heerlen-Noord
Deze werkgroep heeft bovendien een nieuw lid 
gekregen, namelijk het Nationaal programma 
Heerlen-Noord. Dit heeft als een van de speer-
punten de kansengelijkheid van toekomstige 
generaties. Die kansengelijkheid hangt nauw 
samen met de vaardigheden die van die toe-
komstige generatie wordt vereist. Daarom gaat 
de werkgroep onderzoeken welke vaardigheden 
nodig zijn zodat kansenongelijkheid door digita-
lisering wordt voorkomen.

Kansengelijkheid
door meer 
digivaardigheid
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Hoe breng je kennis verder in je 
organisatie? 

Waarom?
In de City Deal ‘Slim Maatwerk’ doen we met 
elkaar kennis op en ontwikkelen we verschillen-
de instrumenten om processen te verbeteren. 
Maar hoe zorg je ervoor dat de opgedane kennis 
wordt verspreid binnen de eigen organisatie? 
Vaak vertegenwoordigen namelijk een of twee 
personen de hele deelnemende organisatie 
in de City Deal. Hoe zorg je er dan voor dat de 
kennis niet bij die paar deelnemers blijft, maar 
ook de rest van de organisatie bereikt? Als je 
bovendien aan kennisverspreiding doet, zorg je 
ook voor meer borging, omdat meer mensen be-
trokken kunnen worden bij de City Deal. 

De obstakels
In een aantal digitale en een fysieke sessie heb-
ben we een aantal problemen in kaart gebracht. 
Een van de redenen dat kennisverspreiding 
rondom thema’s als digitalisering lastig zijn is 
omdat het te vaak aan personen hangt. Als die 
personen weggaan, verdwijnt ook de kennis en 
de wil om iets met digitalisering te doen. Daar-
naast is er vaak te weinig bestuurlijk draagvlak, 
waardoor de ambtenaar geen mandaat voelt om 
met onderwerpen van de City Deal aan de slag 
te gaan. 

Een ander obstakel treedt op rondom pilots, 
pilots belanden vaak na hun looptijd in de la, 
omdat niemand zich voor hen verantwoordelijk 
voelt. En er is vaak geen tijd en capaciteit om 

bezig te gaan met digitalisering en innovatie. Bij 
organisatie treedt vaak het ‘not invented here’ 
syndroom op, waardoor het wiel vaak opnieuw 
wordt uitgevonden. Of er is een gevoel van het 
niet snappen of kunnen, waardoor men er niet 
mee aan de slag gaat. Dat heeft er ook mee te 
maken dat digitalisering vaak domeinoverstij-
gend is en het meerdere afdelingen raakt. Er 
geen gevoeld eigenaarschap en daarom hoort 
het thema niet direct bij iemand. 

Wat werkt er wel? 
Tijdens de fysieke sprintbijeenkomst zijn een 
aantal tips verzameld wat wel werkt: 

>>  Een makelaar die functioneert als schake-
laar.

>>  Als het bestuur de de politieke opgave linkt 
aan de ambtelijke opgave ontstaat meer 
draagvlak in de organisatie. 

>>   Je moet aan de voorhand en aan de voor-
kant ontwerpen hoe je gaat leren. Dus hoe 
kun je meten dat je aan het leren bent van 
experimenten en hoe uit zich ‘lef hebben’? 

>>  Laat digitalisering landen in verschillende 
afdelingen.

>>   Een intermediair kan helpen om verschil-
lende projecten aan elkaar te verbinden.

>>   Als je de managementlaag meekrijgt, borg 
je iets beter in de organisatie.

>>   Leer elkaar taal spreken
>>   De witte raven theorie: Er zijn altijd enthou-

siaste collega’s in organisaties die ook naar 
buiten kijken en willen samenwerken. Als je 
die vindt, verspreidt het zich binnen de or-
ganisatie.

>>   Ruimte vanuit management/bestuur bieden 
in tijd en middelen. Soms zit dat hem in de 
mondelinge ruimte, ruimte om te falen, tijd 
maken voor iets waarvan je vooraf niet weet 
wat het oplevert.

Tijdens de volgende fysieke bijeenkomsten van 
de City Deal gaan we verder met deze opgaven. 

Borging en kennis-  
verspreiding
Hoe doe je dat?
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spin-offs
Interessante 

van de City Deals

Bij de City Deals hebben zich een aantal partijen aangesloten die al interessante producten 
hebben ontwikkeld, zoals bijvoorbeeld bij de City Deal ‘Slim Maatwerk’ het digitale luisteren 
van de gemeente Enschede en het virtueel inkomstenloket. Rondom deze producten willen 
we community of practices gaan opzetten.

De City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’ heeft bovendien tot een aantal interessante 
spin-offs geleid, die ook een rol gaan spelen in het vervolg van de City Deal, zoals de een com-
munity of practice rondom lokaal meten. De aanleiding van de community of practice rondom 
lokaal meten was de snuffelfiets, waarover u later meer leest. En de Crowd Safety Manager 
heeft geleid tot een CoP rondom voorspellen en datagedreven werken. 

Andere spin-offs zijn de bewustwordingscampagne en het project ‘Zo creëer je waarde’, waar-
in Willem de Kock en Onno Willemse hebben beschreven hoe je waarde creëert in de slimme 
stad. 

Tot slot betrekken we ook jong talent bij de City Deals door in samenwerking met het Kennis-
lab voor Urbanisme Summerschools in opdracht van bijvoorbeeld de Provincie Zuid-Holland 
of de gemeente ’s-Hertogenbosch op te zetten. 
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Hoe kun je realtime drukte moni-
toren in de stad? En welk hande-
lingsperspectief biedt dit voor ge-
meenten, handhaving en politie op 

straat? Om meer inzicht te krijgen in drukte is de 
Crowd Safety Manager ontwikkeld.

Waarom? 
Drukte en onvoorspelbare groepen mensen 
zorgen in een stad of gebied steeds vaker voor 
vervelende, ongewenste en zelfs levensgevaarlij-
ke situaties. . Gemeente en politie kunnen  daar 
nu nog vooral achteraf op kunnen reageren, met 
berichtgeving of inzet van de politie of Buiten-
gewoon Opsporingsambtenaren (BOA’s). Hier-
door zijn ze vaak laat of té laat om ongewenste 
gebeurtenissen of onnodig ongemak te voorko-
men. Soms kan dit zelfs zorgen voor meer on-
gewenste gebeurtenissen en nog meer negatieve 
gevoelens bij alle betrokken personen. Inzicht in 
bezoekersstromen en crowd management wordt 
daarom steeds belangrijker. En data biedt nieu-
we mogelijkheden om realtime drukte in steden 
te meten en te communiceren met mensen in de 
stad. Daarvoor is de Crowd Safety Manager ont-
wikkeld, een digitale weergave van de stad waar-
mee politie en overheden drukte kunnen monito-
ren en uiteindelijk ook kunnen voorspellen. 

Van oplossing naar pilot 
In de City Deal is de Crowd Safety Manager door-
ontwikkeld van concept naar een werkend sys-
teem in drie deelnemende gemeentes van de City 
Deal: ’s-Hertogenbosch, Breda en Den Haag. Deze 
pilots zijn succesvol ingang gezet en inmiddels 
ook met andere data gecombineerd, zoals met 
fietsdata. In ’s-Hertogenbosch heeft de Crowd 

Safety manager ertoe geleid dat de stad uit de 
coronalockdown kon gaan en dat men met be-
hulp van de techniek de drukte beheersbaarder 
kon houden. 

In de zomer van 2022 is het systeem uitvoerig 
getest op Scheveningen in samenwerking met 
de Nationale Politie en de gemeente Den Haag. 
Ze onderzochten hoe digitale technologie en data 
kunnen worden gebruikt om voordat drukte ont-
staat en tijdens drukte passende maatregelen 
te kunnen nemen. Dat doet het dashboard door 
een aantal anonieme databronnen met elkaar te 
combineren.

Ethische kaders 
De werkgroep heeft daarnaast ook een initiatief 
genomen om samen met de Politie (een van de 
deelnemers van de City Deal) een ethiektafel op 
te zetten, waarbij de effecten van de techniek zijn 
besproken. Deze ethiektafel heeft tot interessan-
te inzichten geleid en heeft vooral laten zien hoe 
waardevol de Crowd Safety Manager is voor het 
beheersen van veiligheid in een stad.

En nu? 
De Crowd Safety Manager heeft veel lessons 
learned opgeleverd. Die heeft de werkgroep ge-
inventariseerd en worden gedeeld in de Toolbox 
en tijdens het evenement ‘Crowd Safety Congres 
– Zo zorg je voor een veilige stad’ op 1 december 
in Apeldoorn.  

Kijk voor meer informatie over de Crowd Safety  
Manager op www.crowdsafetymanager.nl. 

Zo kun je 
de drukte 
monitoren en
voorspellen 

AUTEUR Jesse Kiel - ELBA|REC

http://www.crowdsafetymanager.nl
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Actief in 
Europa: 
CitiMeasure 

AUTEUR Zoë Spaaij - Future City Foundation 

Drie instrumenten uit het Eu-
ropees spiegelproject van de City 
Deal ‘Een slimme stad, zo doe je 
dat’

Sinds vorig jaar is het Europese project Citi-
Measure gestart, een Europees spiegelproject 
van de City Deal werkgroepen rondom Lokaal 
meten. CitiMeasure heeft als doel om de erva-
ringen en expertise van meer dan 19 Europese 
steden en 18 organisaties en netwerken samen 
te brengen bij het implementeren van lokaal 
meten initiatieven. 

Het project bouwt voort op de lessen de lo-
kaal meten werkgroepen van de City Deal ‘Een 
slimme stad, zo doe je dat’. CitiMeasure heeft 
inmiddels meer dan 60 Europese partners, 
waaronder de City Deal partners ICTU, Capelle 
aan den IJssel, Sittard-Geleen, de Hogeschool 
Rotterdam en de Vlaamse stad Roeselare. 
Het afgelopen jaar heeft CitiMeasure aan drie 
instrumenten in drie werkgroepen gewerkt: 

1.  Een instrument waarmee de resultaten 
van verschillende lokaal meetinitiatieven 
kunnen worden vergeleken,

2.  Een instrument dat de digitale inclusiviteit 
van lokale meetinitiatieven borgt (waarbij 
individuen en gemeenschappen gelijk ver-
tegenwoordigd zijn),

3.  Een instrument dat informatie koppelt aan 
gedragsverandering en gemeentelijk be-
leid.

Dit heeft geresulteerd tot de volgende 
concrete instrumenten: 
1.  CitiAIR – een kaart waarop je verschillen-

de lokale meetprojecten rondom lucht-
kwaliteit kunt vinden. Zo kunnen verschil-
lende initiatieven vergeleken worden. 
Er staan nu 7 Nederlandse projecten op, 
waaronder Snuffelfiets en Samen Meten. 
Bekijk de kaart via: https://citimeasure.
eu/comparability-tool

2.  Richtlijnen voor vaardigheden voor digi-
tale inclusie. Deze richtlijnen bevatten 27 
clusters van vaardigheden en kennis voor 
digitale inclusie van verschillende actoren 
in burgermeetprojecten, evenals 32 spe-
cifieke aanbevelingen over hoe die vaar-
digheden kunnen worden verbeterd. Deze 
richtlijnen zijn te bekijken via: https://
citimeasure.eu/wp-content/uploads/si-
tes/3/2022/06/CitiMeasure-Digital-Inclu-
sion-instrument-v1.2-FINAL.pdf 

3.  Richtlijnen rondom gedrag en beleid. Deze 
richtlijnen bevatten 82 specifieke aanbe-
velingen om beleids- en gedragsveran-
deringen als gevolg van burgermeetiniti-
atieven te identificeren, te begrijpen en te 
versterken.

Deze instrumenten zijn van maart tot decem-
ber 2022 getoetst in verschillende pilots, waar-
onder in Roeselare en Barcelona. Zo heeft 
Roeselare de richtlijnen voor hoe je informatie 
koppelt aan gedragsverandering en gemeente-
lijk beleid getoetst in de projecten Smartwater-
land and AiRsl. 

De pilotfase is nu afgerond en de guidelines 
worden op basis van de bevinden aange-
scherpt. 
Bekijk de eerste bevindingen en updates van 
de pilots op: https://citimeasure.eu/ 

https://citimeasure.eu/comparability-tool
https://citimeasure.eu/comparability-tool
https://citimeasure.eu/wp-content/uploads/sites/3/2022/06/CitiMeasure-Digital-Inclusion-instrument-v1.2-FINAL.pdf
https://citimeasure.eu/wp-content/uploads/sites/3/2022/06/CitiMeasure-Digital-Inclusion-instrument-v1.2-FINAL.pdf
https://citimeasure.eu/wp-content/uploads/sites/3/2022/06/CitiMeasure-Digital-Inclusion-instrument-v1.2-FINAL.pdf
https://citimeasure.eu/wp-content/uploads/sites/3/2022/06/CitiMeasure-Digital-Inclusion-instrument-v1.2-FINAL.pdf
https://citimeasure.eu/
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Een stukje geschiedenis van 
CitiMeasure
Vorig jaar heeft de Europese Com-
missie onze aanvraag in het kader 
van het ‘Technical Support Instru-
ment (TSI)’  goedgekeurd. Binnen 
de aanvraag zijn het betrekken van 
burgers bij burgermeetinitiatieven 
benoemd; het mogelijk maken dat 
uitkomsten van deze initiatieven 
vergeleken kunnen worden en het 
voorkomen dat groepen worden uit-
gesloten.

Deze opdracht wordt uitgevoerd 
door Eurocities, waarmee de City 
Deal werkgroepen rondom Lokaal 

meten een Europees spiegelproject 
hebben gekregen. Eurocities heeft 
hiertoe het project CitiMeasure op-
gezet. CitiMeasure richt zich op de 
toepassing van burgerwetenschap 
bij het creëren van meer slimme, 
duurzame en inclusieve Europese 
steden. Daarnaast zal het project 
het bewustzijn vergroten over het 
belang van initiatieven voor het me-
ten van burgers en profiteren van 
de resultaten en instrumenten van 
vergelijkbare burgerwetenschaps-
projecten door een online Europees 
kenniscentrum te creëren met een 
opslagplaats van goede praktijken. 
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Gemeente Enschede doet aan 
marketing intelligence Digitaal 
luisteren naar inwoners helpt bij 
aanpak armoedeprobleem

Gemeente Enschede luistert met aandacht naar 
digitale geluiden om zo haar inwoners uit de 
problemen te helpen of te houden. Er wordt van-
uit het gemeentehuis hard gewerkt aan de ultie-
me customer journey om Enschedeërs die het 
nodig hebben met passende informatie een zetje 
in de juiste richting te geven. Het toverwoord is: 
verbinden! 

Senior communicatieadviseur Ellen Evers zet 
haar opgedane commerciële marketing-skills 
in voor haar werk bij de gemeente Enschede. 
Want klantreis is klantreis en vraag en aanbod 
moeten gewoon matchen, toch? Ze zoekt uit 
wat ‘datagedreven communicatie’ kan beteke-
nen voor de verschillende afdelingen binnen de 
gemeente. “Bij het woord data kijken mensen je 
vaak glazig aan.”  

E-commerce-idee
Ze begint met bundelen. Allereerst één webpa-
gina voor alles wat het thema armoede raakt: 
enschede.nl/rondkomen. “Met het e-com-
merce-idee: anderen kochten ook dit!” En 
waarom ook niet, want als jij wilt weten of je in 
aanmerking komt voor de Voedselbank, is de 
Kledingbank wellicht ook interessant, fijn als je 
daarop wordt geattendeerd.  

Digitaal gedrag
“We luisteren naar digitaal gedrag. Want vóór 
vertellen komt luisteren. Wat beweegt de an-
der. Digitaal gedrag vertelt hoe mensen op onze 
website komen, hoe ze deze gebruiken. Gedrag 
is communicatie …” Het vakgebied van Ellen, 
maar iets waarmee iedereen binnen de gemeen-
te te maken heeft. En communicatie verschuift 
meer en meer van zenden naar verbinden. “Als 
overheid wil je ‘je product’ op het juiste moment 
aan de man brengen. Om inwoners er echt mee 
te ondersteunen.” 

Google knows best
Je kunt er niet meer van uitgaan dat inwoners 
automatisch bij het voor hen juiste loket uitko-
men. De zoektocht start niet zelden bij Google. 

Gemeente 
Enschede
luistert naar 
digitaal gedrag

AUTEUR Ity van Dusschoten - Ity schrijft
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Van ingegroeide teennagel tot driftbuien puber 
… Welk probleem van jou kent Google eigenlijk 
niet? Ellen: “Heb je beginnende financiële pro-
blemen, wat doe je dan? Je googelt: ‘snel geld 
nodig’ of ‘geld lenen met BKR’. Je schrikt je kapot 
als je dan de aanbieders ziet. Flitskredieten en 
woekeraars.” Google helpt dus niet per se. Daar-
om helpt de gemeente Enschede haar inwoners 
door zelf ook Google Ads in te zetten – en dus 
in beeld te komen bij de zojuist genoemde zoek-
woorden. Geld lenen is namelijk een optie, maar 
bij schulden in gesprek gaan met de gemeente 
waarschijnlijk een betere. 

Analyseren
Het webteam houdt Ellen op de hoogte van zoek-
termen, zoek- en klikgedrag. Maar een belletje 
naar het klantcontactcenter om te vragen hoe-
veel telefoontjes er in een bepaalde periode zijn 
binnengekomen of een mailtje naar de uitvoering 
met de vraag naar het aantal aangevraagde voor-
zieningen, telt ook mee. Meten is weten als het 
aankomt op behaalde resultaten. 

Bereik
Er zijn duizenden mensen bereikt met verschil-
lende advertenties. Die overigens ook op Face-
book en Instagram draaien. Maar Enschede gaat 
voor de perfecte mix: zelfs in het huis-aan-huis-
blaadje worden advertenties compleet met 
QR-code geplaatst. Blijkt daar nog best wat traffic 
vandaan te komen. Inmiddels zijn er honderden 
mensen gesproken en tientallen mensen gehol-
pen na hun digitale hulpvraag ‘snel geld nodig’. 
Mensen die zonder het digitale luisteren – langer 
of te lang – onder de radar waren gebleven. 

De reis
Die klantreis nog even. Een inwoner gaat vol goe-
de moed online op ontdekkingsreis en komt na 
een paar keer doorklikken uit bij een aanvraag-
formulier van de Stadsbank. “Dat was zo’n lang 

aanvraagformulier, als je snel geld wilt lenen, ga 
je dat niet invullen. We pasten het aan tot een 
kort formulier met alleen naam en telefoonnum-
mer of e-mailadres. Mensen werden overdag te-
ruggebeld, maar namen dan regelmatig niet op. 
Ja, als je in de schulden zit en je wordt gebeld 
door een onbekend nummer ... Nu hebben we een 
live chatfunctie. Zijn er mensen online, dan wordt 
er meteen gevraagd: Kunnen we u ergens mee 
helpen?” Geen chatbot dus, maar echte mensen. 
“We gaan met kleine stapjes.”

Updates 
Waar al die kleine stapjes naartoe leiden, dat is 
nog onbekend. Naar beter, dat is het doel. Waar 
de dienstverlening zo gebruiksvriendelijk moge-
lijk is. Daarom werkt de gemeente ook hard aan 
de ontwikkeling van MijnEnschede, een digitaal 
klantportaal waarop inwoners al hun gemeente-
zaken kunnen regelen. “Het is nooit af. We zet-
ten wezenlijke stapjes, waarbij digitaal luisteren 
complementair is aan de ontwikkeling van goed 
werkende, goed vindbare, digitale applicaties ten 
bate van onze inwoners.”  

“Wat we niet doen, is traceren op persoonlijk 
niveau.” Ben je als inwoner je definitieve online 
aanvraag vergeten in te sturen, krijg je geen her-
innering in je mailbox. Alles wat de gemeente on-
line onderneemt is 100% AVG-proof.

Online sociaal domein
Wat nu werkt voor het thema schulden/armoede, 
kan gaan werken voor het hele sociale domein. 
“Het is mijn overtuiging dat veel mensen zich 
eerst online oriënteren voordat ze ergens naar 
binnenstappen.” En dat hele online gebeuren 
wordt nu stapje voor stapje aangepakt in samen-
werking met partners en inwoners, met gemeen-
te Enschede als regisseur. Die – als alles goed 
verloopt – meer tijd overhoudt voor inwoners die 
online niet uit de voeten kunnen. 
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Eén virtueel 
Inkomens loket
met alle 
regelingen

Een simpel digitaal loket waar je in 
één keer alle benodigde informatie 
tevoorschijn kunt toveren,  alle toe-
slagen en regelingen claimt waar je 

recht op hebt en zo de kans op schulden inperkt. 
Dat is in een notendop het Virtueel Inkomsten 
Loket. Deze oplossing heeft enkele maanden ge-
leden een plekje gekregen bij de City Deal ‘Slim 
Maatwerk’. Initiatiefnemer Pieter in ’t Hout (ge-
meente Utrecht) en Joost Dijkhuizen (gemeente 
Amersfoort) zijn enthousiast. 

“Armoede, ik heb het altijd een raar iets gevonden. 
Het kan je zomaar overkomen.” Pieter in ’t Hout 
is vastberaden om dit ‘oude’ maatschappelijke 
probleem aan te pakken met inzet van techno-
logie. Hij haalt een onderzoek aan waaruit bleek 
dat mensen met een laag inkomen zouden moe-
ten kunnen rondkomen, als ze aanspraak hadden 
gemaakt op alle regelingen en toeslagen waar ze 
recht op hadden. De reden? Te veel verschillende 
loketten waar je moet aankloppen, onwetendheid 
en de angst dat geld moet worden terugbetaald. 

Een loket voor alle regelingen
Dat kan anders, dacht de Utrechter. En zo ont-
stond zes jaar geleden het idee voor een Virtueel 
Inkomsten Loket. “Een loket waar je in één keer je 
eigen gegevens bij de overheid kan ophalenover 
je gezinssituatie, inkomsten en vermogen en 
daarmee in één keer alle toeslagen en regelin-
gen kunt aanvragen waar je recht op hebt. Je wilt 
voorkomen dat iemand zes keer moet inloggen 
met een DigiD.” 

Het toeval wil dat Amersfoort in dezelfde periode 
een gelijksoortig traject opstartte: Geldcheck 033. 
Met als doel zoveel mogelijk regelingen in één 
keer aanbieden. Joost Dijkhuizen: “Maar het is een 
enorme opgave om alle gegevens, over het inko-
men en vermogen, op te kunnen halen.” De twee 
gemeenten hoorden van elkaars projecten en 
zochten contact. Inmiddels trekken ze twee jaar 
met elkaar op. Joost Dijkhuizen: “We versterken 
elkaar en denken met elkaar mee. Het Virtueel In-
komens Loket is een breder en technisch geavan-
ceerder concept dan onze Geldcheck033. Er is 
ook samenwerking op landelijk niveau met onder 
meer het UWV, de SVB en de Belastingdienst. We 
zijn daar zeer in geïnteresseerd en werken hier 
graag aan mee.”

Traject is complex
Het loket is ondergebracht in de City Deal. De tool 
staat nog in de kinderschoenen, maar groeit al 
mooi. Pieter in ’t Hout: “Zo’n traject is complex. Het 
is uitproberen, leren en aanpassen. Er is al een 
pilot met het aanvragen van de individuele inko-
mens toeslag (IIT) en het opstellen van een bud-
getplan. Het idee is om meer gemeenten te laten 
aanhaken. Dit kan via een snuffelstage. Kijk mee, 
stel vragen, welke hobbels zijn er te beslechten.” 

Een van die hobbels is dat de overheid verschil-
lende definities hanteert over wat valt onder in-
komen. Joost Dijkhuizen: “Als een gemeente de-
zelfde definitie hanteert als het loket, kun je een 

“ We versterken elkaar en  
denken met elkaar mee ” 

AUTEUR Bianca Faber -Scherp communicatie
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deel van het proces automatiseren. En je kunt nog 
steeds een eigen beleid voeren. Een proces effici-
enter inrichten levert minder administratieve romp-
slomp op en meer tijd.” Pieter in ’t Hout vult aan: 
“Die arbeidsuren kun je inzetten op hulpverlening.” 

Het Virtueel Inkomens Loket betekent ook tijds-
winst voor schuldhulpverleners. Joost Dijkhuizen: 
“Budgetcoaches moeten vaak eerst orde in de 
chaos scheppen voordat ze iemand die in de schul-
den zit echt kunnen helpen. Soms komt iemand 
letterlijk met tassen vol ongeopende enveloppen. 

Nu heb je een overzichtelijk systeem die digitaal 
financiële gegevens ophaalt.” 

Toekomstdroom
Een toekomstdroom is om van het VIL een publie-
ke applicatie te maken. “Dat de inwoner het simpel 
zelf kan doen. Bijvoorbeeld huurtoeslag aanvragen 
en meteen zien op welke andere regelingen en toe-
slagen je recht hebt”, zegt Pieter in ’t Hout. “Nog 
mooier is het als je geen aanvraag meer hoeft te 
doen, maar dat de regeling naar jou toekomt. Dat je 
kunt claimen waar je recht op hebt.”

Beeld: Scott Graham. Unsplash
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Wat begon met een fiets die 
snuffelt aan fijnstof, is uitge-
groeid tot een consortium met 
allerlei experts én burgers om 

te komen tot de groenste wijken. Data integraal 
inzetten, in de provincie Utrecht snappen ze hoe 
en met wie je dit voor elkaar krijgt. 

Na een tweejarig experiment is de Snuffelfiets 
een begrip geworden en het project geslaagd te 
noemen. Burgers fietsen de data gewoon bij el-
kaar. Innovatiemanager bij de provincie Utrecht, 
Stephen van Aken, zegt hierover: ‘Het is heel 
makkelijk. Je hangt een sensorkastje aan je 
fiets en je hoeft daar verder niets aan te doen.’ 
Fietsers kunnen hun route en hun metingen 
realtime volgen. Dit laagdrempelige maakt het 
project enorm aaibaar, volgens Van Aken. 

Smart citizens
Het sensorkastje kent nu het bescheiden for-
maat van een iPhone, het is alleen iets dikker. 
‘Maar misschien kan een fietsfabrikant dit wel 
integreren in de fiets zelf.’ Als iets opvalt aan 
het verhaal van Van Aken is het dat hij overal 
mogelijkheden ziet om data te verzamelen en 
inspraak van inwoners te vergroten. ‘Je doet 
het samen met smart citizens. Dat werkt goed, 
vindt de politiek ook interessant, want we doen 
het niet voor onszelf, maar voor hen en hun leef-
omgeving.’ 

Digitale innovatie
Samen met Arjen Hof – en aan de hand van ver-
schillende onderzoeken – heeft Van Aken het 
concept Snuffelfiets uitgedacht. ‘Hoe kun je 

nieuwe technologieën integreren in beleid? Hoe 
kun je aan de slag gaan met digitale innovatie 
gekoppeld aan maatschappelijke opgaven: mo-
biliteit, gezonde leefomgeving …’ Met een inwo-
ner, een fiets en een sensor natuurlijk! Civity re-
gelt de opensource-databank, SODAQ regelt de 
unieke sensor die meet terwijl er gefietst wordt 
en RIVM valideert alle data. 

Groene routes
Het oorspronkelijke doel van de Snuffelfiets was 
om het fietsgebruik te stimuleren en groene 
routes te ontdekken voor prettiger woon-werk-
verkeer. Bij een zeer fijnmazig gebruik kun je ’s 
ochtends een app openen en de fijnstofconcen-
tratie in jouw omgeving zien. ‘Dit is toekomst. 
Vaak zijn er overallmetingen, maar lokale data 
door medefietsers, vanaf straatniveau, kunnen 
jou doen besluiten tot het maken van een om-
metje door een andere wijk.’ 

Sociaal aspect
Zelf fietst Stephen van Aken ook graag, uiter-
aard met zo’n prachtig kastje aan zijn stuur. 
Het zien van andere ‘snuffelfietsers’ schept een 
band. ‘Zoals motorrijders naar elkaar zwaaien, 
zo heeft ook dit kastje een sociale functie.’ En die 
offline connectie is natuurlijk goed online voort 
te zetten. Alle snuffelfietsers komen elkaar weer 
tegen op hun eigen community. Een communi-
ty die inmiddels ook gedeeld wordt met andere 
bewuste inwoners van de provincie Utrecht. ‘We 
hebben ook een ‘telraam’: een kastje aan je raam 
voor verkeerstellingen.’ Er zijn nu vijfhonderd 
snuffelfietsers in de provincie Utrecht en drie-
honderd telramen. Maakt samen al achthonderd 
betrokken inwoners die elkaar ontmoeten op 
www.samenmetenutrecht.nl. 

Blijven fietsen
De community wordt gemanaged door Natuur 
en Milieufederatie Utrecht. ‘Zij managet discus-
sie, nieuwsberichten, informatie, een dashboard, 
evenementen.’ Klinkt goed allemaal, maar de 
basis wordt bij elkaar gesprokkeld door fiet-

Inwoners provincie 
Utrecht fietsen 
voor data 

AUTEUR Ity van Dusschoten - Ity schrijft

http://www.samenmetenutrecht.nl.  
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sers. ‘Mensen moeten wel blijven fietsen willen 
we met elkaar het gesprek aangaan.’ En met 
elkaar bedoelt Stephen van Aken de inwoners, 
maar ook de universiteiten, RIVM, gemeenten, de 
provincie …

Betrouwbare data
‘Er is veel discussie over betrouwbare data. Door 
samen te kijken naar ‘wat zien we nou, is dit ern-
stig, willen we hier iets mee?’, kunnen inwoners 
kritisch meedenken. Over de herinrichting van 
een nieuw verkeersplein bijvoorbeeld.’ Maar daar 
zijn nog wel wat meer dan vijfhonderd snuffelfiet-
sers voor nodig. En een dataworkshop, want de 
community moet ook leren hoe je data interpre-
teert. Zo maak je van de eigen inwoners deskun-
digen. ‘Het is een kwestie van een lange adem.’

Consortium 
Alle partijen samen zijn ingebed in het consorti-
um Data- en Kennishub Gezond Stedelijk Leven. 
‘Daar gaat het gesprek plaatsvinden met pro-
fessionals en burgers. Hoe richt je een gezonde 
wijk in? Er moet nog veel geleerd worden op het  

gebied van: wat is nou een gezonde wijk, wat be-
paalt dat nou? Dat willen ze evidencebased doen, 

op feitelijke data van onder meer de inwoners.’ 
Een mooie ontwikkeling vindt Van Aken. En te-
recht. 

Fietsen in de mist
Wat verklaart nou het succes van fiets naar con-
sortium? ‘Het begint met iets kleins. Je kunt ver-
zanden in theoretische discussie vooraf. Maar nu 
hebben we een mooi voorbeeld en aan de hand 
daarvan zijn we het gesprek aangegaan. Dat 
praat makkelijker. En durf ook een keer de mist 
in te gaan.’ Over mist gesproken. Fietsers zijn dus 
ook gewoon op nieuwjaarsnacht de straat opge-
gaan, de fijnstofmetingen liegen niet. 

Ideaal
‘Mijn ideaal: over de hele provincie Utrecht zoveel 
mogelijk data verzamelen op een zo goedkoop 
mogelijke manier, zodat iedereen kan meedoen.’ 
En al die data worden bewaard op een veilige, 
eerlijke en toegankelijke (open source) manier. 
Dus geen cookies! 

‘Op de fiets verzamel je gemakkelijk en gezond 
data die veel opgaven raken, van mobiliteit tot 
leefomgeving, van data tot technologieontwikke-
lingen. Die combinatie is goud.’ 
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In samenwerking met de beide City Deals organi-
seerden de Future City Foundation en haar partners 
korte, online ‘Smart Inspiration Sessies’. Die kunt u 
terugkijken op  https://slimmestadzodoenwedat.nl/

inspiratie/

Jan-Willem Wesselink lichtte in de sessie ‘Hoe haal je de juis-
te kennis en netwerk omtrent smart city in huis?’ toe dat het 
van belang is om mensen met verschillende expertises bij 
elkaar te brengen en daarmee samen vragen op te lossen. 
Je kunt de digitale transitie niet alleen. Vanuit de City Deals 
stimuleert de Future City Foundation, waar Jan-Willem Wes-
selink projectmanager is, de publiek-private samenwerking. 
Iedereen wordt fysiek en online aan elkaar verbonden. Zo 
ontstaat een groot actief netwerk met veel kennis.
 

Arjen Hof, CTO WeCity lichtte in zijn ‘smart inspiration sessi-
on’ toe hoe je citizen science organiseert in de slimme stad. 
Volgens Hof doe je dat door klein te beginnen. Daarnaast zijn 

 Raak geïnspireerd 
door professionals 

er al talloze citizen science projecten gedaan. Leer dus vooral 
van anderen. Ook is het belangrijk om de verwachtingen te 
managen en duidelijk te zijn over het doel. Daarnaast is het 
belangrijk om wetenschappers te betrekken om data goed 
te kunnen analyseren. Tenslotte is het van belang om ver-
schillende doelgroepen te betrekken met verschillende de-
mografische kenmerken. Door verschillende doelgroepen te 
betrekken zal je resultaat representatiever zijn aan de gehele 
bevolking.

Bas Vanmeulebrouk reikte in zijn sessie ‘Hoe zet je data in 
voor de stad?’ handige tips en tricks aan voor het verzame-
len van data voordat je begint en tijdens het verzamelen zelf. 
Volgens hem is een van de belangrijkste punten het contrac-
tueel regelen om toegang krijgen tot data. En je moet als or-
ganisatie nadenken of de informatie privacy gevoelig is en of 
het ethisch verantwoord is wat je met de verzamelde data wil 
gaan doen. Daarom is het slim om vroegtijdig collega’s te be-
trekken die zich bezighouden met privacy en security. Daar-
naast moet je je metadata goed vastleggen in een dataset, 

Inspiratiesessies

AUTEUR Leon Spoelstra - Future City Foundation 

https://slimmestadzodoenwedat.nl/inspiratie/
https://slimmestadzodoenwedat.nl/inspiratie/
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omdat je data dan vindbaar is voor derden. En om een vendor 
lock-in te voorkomen moet je open standaarden gebruiken. 
Tot slot gaf hij als tip om bestaande componenten binnen de 
IT-infrastructuur her te gebruiken.
 

Martijn van der Meer vertelde in de sessie ‘Hoe organiseer je 
innovatie’ over Earth Valley, waar hij dealmaker van is. Earth 
Valley richt zich op een gezonde leefomgeving en verstedelij-
kingsvraagstukken. Binnen Earth Valley is er een triple Helix 
samenwerking, dus met: ondernemers, kennis - en onder-
wijsinstellingen en overheden. Binnen Earth Valley wordt er 
gebruik gemaakt van de beschikbare subsidies. Uiteindelijk 
is het doel: een stevige positionering van de regio die vervol-
gens kan worden opgeschaald naar de rest van Nederland 
en wellicht het buitenland. Zo richten ze innovatie in binnen 
Earth Valley.

Willem de Kock lichtte in de sessie ‘Hoe ontwikkel je een 
smart city strategie?’ toe hoe je een plan van aanpak omzet 
om van visie naar actie te gaan. Daarin is het van groot be-
lang om scherp te bepalen wat de gestelde ambities zijn en 
welke doelstellingen daarbij horen. Denk na over de vragen: 
hebben wij nog zaken te regelen op beleid en proces? En: hoe 
kan ik mijn project beter prioriteren? Zo wordt techniek een 
integraal onderdeel van de verbeterproces van maatschap-
pelijke opgaven.

U kunt de sessies terugkijken via: 
https://slimmestadzodoenwedat.nl/inspiratie/ 

https://slimmestadzodoenwedat.nl/inspiratie/ 
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Waardecreatie is techniek 
met proces

De samenleving verandert, wij 
ontwikkelen mee
Onze samenleving verandert 
ruimtelijk, economisch en so-
ciaal, waar digitale en slimme 
technologieën mede vorm aan 
geven en het proces versnellen. 
In steden hebben deze technolo-
gien een significante impact op de 
assets (als verzamelnaam voor 
gebouw, straat, infrastructuur…) 
en de gebruikers van de stad. 
Impact ontstaat als de data, die 
geleverd wordt door deze assets, 
onderdeel gaat uitmaken van 
een continu verbeterproces. Bij-
voorbeeld de slimme prullenbak 
wordt onderdeel van het proces 
‘efficiëntere stadsreiniging’ en/of 
‘de schone leefbare stad’.
 
Een gebouw of straat is in zijn 
ontwerp niet langer het einddoel. 
In plaats hiervan krijgt deze een 
rol in een proces dat pas start als 
de slimme oplossing geïmple-
menteerd is. Dit houdt in dat voor 
een slimme stad, de vraag ‘inte-
graler’ wordt. In de ontwerp en 
definitie fase is de vraag niet en-
kel ‘hoe ontwerp ik een goede in-
frastructuur voor publiek vuil en 

welke prullenbakken kies ik’, de 
vraag wordt veel meer ‘hoe kan 
de gekozen infrastructuur ons 
helpen de leefbaarheid van de 
stad te verhogen en/of de effecti-
viteit van de reinigingsdienst ver-
beteren’. Dit vraagt in het voor-
traject ook om de betrokkenheid 
van andere stakeholders binnen 
en buiten de gemeente.

Smart City ontwikkelingen 
zijn dan ook geen doel op 
zich, maar een continue 
leer- en verbeterproces dat 
geïmplementeerd wordt.

Gemeenten ervaren bij de rea-
lisatie van hun maatschappelij-
ke opgaven (o.a. verduurzaming 
mobiliteit, klimaatadaptatie en 
verstedelijking) hinder door fi-
nanciële druk en een versnippe-
rende aanpak. Ze willen middels 
digitale oplossingen deze dilem-
ma’s meer integraal en effectief 
op pakken. Focus enkel op het ex-
perimenteren met slimme oplos-
singen werkt niet. De uitdaging is: 
hoe dit te organiseren, in te bed-

den, te financieren en integraal 
op te pakken zodat de uitvoering 
bijdraagt aan de doelstellingen 
van deze maatschappelijke opga-
ven. 

Smart City Proces
In het boek ‘Zo bestuur je een 
slimme stad’ werd het SAM mo-
del gepresenteerd. Een aanpak 
voor het slim anticiperen en slim 
besturen op basis van beleidsam-
bities en data. 

Hierin staat centraal de verta-
ling van data naar informatie ter 
vergelijking met de vooraf gefor-
muleerde doelstellingen en het 
plaatsen van deze informatie in 
de context van de beleidsambi-
ties. Oftewel, dan pas kunnen be-
stuurders bepalen of ambities en 
doelstellingen zijn gehaald. 

Op basis van ervaringen bij pro-
jecten van DHM is het SAM mo-
del, in samenwerking met Onno 
Willemse, expert op het gebied 
van smart building & city, herijkt 
tot een Smart City aanpak. Deze 
aanpak biedt handvaten om in de 
gemeentelijke organisatie met 

Hoe creëer je waarde in de slimme stad? Door slim te zien als tool en niet als doel. Hét terugkerend aspect 
bij Smart City initiatieven is het ontbreken van de “waartoe” en de “hoe” vraag, waardoor techniek een 
losstaand initiatief lijkt in plaats van integraal onderdeel te zijn van de verandering.

auteur: Willem de Kock en Onno Willemse, dhm| 

haar eco-systeem gezamenlijk 
betekenis te geven aan de opga-
ven van de stad. En het proces 
vorm te geven hoe daar met hui-
dige en nieuwe smart initiatieven 
met slimme technologieën tot te 
komen. Met de gemeentes Sit-
tard-Geleen en Zwolle wordt de 
aanpak doorlopen.

 
De slimme oplossingen 
staan in dienst van een 
bovenliggend proces en 
doel.

In de praktijk is het vaak zo dat 
de ‘waartoe’ en de ‘hoe’ fasen on-
bewust of impliciet worden door-
lopen en dat er gestart wordt in 
de ‘waarmee’ fase. Dit zijn vaak 
initiatieven van afdelingen met 
technisch georiënteerde mensen 
die oplossingen inzetten voor het 

veranderen of verbeteren van hun 
eigen afdeling of werkveld. Dit is 
op zich een goede start omdat dit 
een bepaalde reuring en ervaring 
oplevert die nodig is om een meer 
gestroomlijnde aanpak mogelijk 
te maken. Op dit punt is het be-
langrijk om door te pakken, initi-
atieven te stroomlijnen en in het 
ideale geval ook te prioriteren.

Om de vraag te beantwoorden 
‘moet de draaideur van mijn ge-
bouw’ nu automatisch bewegen 
of handbediend zijn hangt van de 
‘waartoe’ van het bedrijf af. Is je 
ambitie een frictieloze ervaring 
te bieden aan je gasten, dan is 
een automatisch draaiende deur 
die zijn snelheid aanpast op jouw 
loopsnelheid een hele slimme 
oplossing. Maar als je ‘waartoe’ 
duurzaamheid en gezondheid is, 
dan is een handbediende deur die 
stroom opwerkt veel slimmer. 

Deze helpt namelijk met je ge-
zondheid en de energievoorzie-
ning van het gebouw.

Kortom, om van ‘slimme oplos-
singen’ naar waarde te komen, is 
een duidelijk uitgangspunt nodig. 
Dit noemen we de ‘waartoe’. In de 
‘hoe’ is een programma nodig die 
de continue verbeter loop managet 
om samen met een ‘ecosysteem’ 
van aangesloten partijen, afdelin-
gen en inwoners te komen tot het 
beoogde ‘resultaat’. Het resultaat 
geeft inzicht en mogelijk voorspel-
lingen waar beleid (de ‘waartoe’) 
op afgestemd kan worden.

Als gemeenten uitgaan van deze 
beschreven aanpak wordt tech-
niek een integraal onderdeel van 
het verbeterproces van maat-
schappelijke vraagstukken.

In de aanpak speelt de ‘Waartoe-
fase’ zich af op bestuurlijk 
niveau met inzichten vanuit de 
samenleving, en de ‘hoe-‘ en 
‘waarmee-fase’ op ambtelijk 
niveau. Tevens laat deze figuur 
zien dat de ‘waartoe’ vraag 
als startpunt dient, waarna de 
gekozen processen in kaart 
gebracht worden in de ‘hoe’ om 
van daaruit de  oplossingen en 
implementatie te gaan vorm-
geven in de ‘waarmee’-fase.

AUTEUR Willem de Kock & Onno Willemse - DHM
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Waardecreatie is techniek 
met proces

De samenleving verandert, wij 
ontwikkelen mee
Onze samenleving verandert 
ruimtelijk, economisch en so-
ciaal, waar digitale en slimme 
technologieën mede vorm aan 
geven en het proces versnellen. 
In steden hebben deze technolo-
gien een significante impact op de 
assets (als verzamelnaam voor 
gebouw, straat, infrastructuur…) 
en de gebruikers van de stad. 
Impact ontstaat als de data, die 
geleverd wordt door deze assets, 
onderdeel gaat uitmaken van 
een continu verbeterproces. Bij-
voorbeeld de slimme prullenbak 
wordt onderdeel van het proces 
‘efficiëntere stadsreiniging’ en/of 
‘de schone leefbare stad’.
 
Een gebouw of straat is in zijn 
ontwerp niet langer het einddoel. 
In plaats hiervan krijgt deze een 
rol in een proces dat pas start als 
de slimme oplossing geïmple-
menteerd is. Dit houdt in dat voor 
een slimme stad, de vraag ‘inte-
graler’ wordt. In de ontwerp en 
definitie fase is de vraag niet en-
kel ‘hoe ontwerp ik een goede in-
frastructuur voor publiek vuil en 

welke prullenbakken kies ik’, de 
vraag wordt veel meer ‘hoe kan 
de gekozen infrastructuur ons 
helpen de leefbaarheid van de 
stad te verhogen en/of de effecti-
viteit van de reinigingsdienst ver-
beteren’. Dit vraagt in het voor-
traject ook om de betrokkenheid 
van andere stakeholders binnen 
en buiten de gemeente.

Smart City ontwikkelingen 
zijn dan ook geen doel op 
zich, maar een continue 
leer- en verbeterproces dat 
geïmplementeerd wordt.

Gemeenten ervaren bij de rea-
lisatie van hun maatschappelij-
ke opgaven (o.a. verduurzaming 
mobiliteit, klimaatadaptatie en 
verstedelijking) hinder door fi-
nanciële druk en een versnippe-
rende aanpak. Ze willen middels 
digitale oplossingen deze dilem-
ma’s meer integraal en effectief 
op pakken. Focus enkel op het ex-
perimenteren met slimme oplos-
singen werkt niet. De uitdaging is: 
hoe dit te organiseren, in te bed-

den, te financieren en integraal 
op te pakken zodat de uitvoering 
bijdraagt aan de doelstellingen 
van deze maatschappelijke opga-
ven. 

Smart City Proces
In het boek ‘Zo bestuur je een 
slimme stad’ werd het SAM mo-
del gepresenteerd. Een aanpak 
voor het slim anticiperen en slim 
besturen op basis van beleidsam-
bities en data. 

Hierin staat centraal de verta-
ling van data naar informatie ter 
vergelijking met de vooraf gefor-
muleerde doelstellingen en het 
plaatsen van deze informatie in 
de context van de beleidsambi-
ties. Oftewel, dan pas kunnen be-
stuurders bepalen of ambities en 
doelstellingen zijn gehaald. 

Op basis van ervaringen bij pro-
jecten van DHM is het SAM mo-
del, in samenwerking met Onno 
Willemse, expert op het gebied 
van smart building & city, herijkt 
tot een Smart City aanpak. Deze 
aanpak biedt handvaten om in de 
gemeentelijke organisatie met 

Hoe creëer je waarde in de slimme stad? Door slim te zien als tool en niet als doel. Hét terugkerend aspect 
bij Smart City initiatieven is het ontbreken van de “waartoe” en de “hoe” vraag, waardoor techniek een 
losstaand initiatief lijkt in plaats van integraal onderdeel te zijn van de verandering.
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haar eco-systeem gezamenlijk 
betekenis te geven aan de opga-
ven van de stad. En het proces 
vorm te geven hoe daar met hui-
dige en nieuwe smart initiatieven 
met slimme technologieën tot te 
komen. Met de gemeentes Sit-
tard-Geleen en Zwolle wordt de 
aanpak doorlopen.

 
De slimme oplossingen 
staan in dienst van een 
bovenliggend proces en 
doel.

In de praktijk is het vaak zo dat 
de ‘waartoe’ en de ‘hoe’ fasen on-
bewust of impliciet worden door-
lopen en dat er gestart wordt in 
de ‘waarmee’ fase. Dit zijn vaak 
initiatieven van afdelingen met 
technisch georiënteerde mensen 
die oplossingen inzetten voor het 

veranderen of verbeteren van hun 
eigen afdeling of werkveld. Dit is 
op zich een goede start omdat dit 
een bepaalde reuring en ervaring 
oplevert die nodig is om een meer 
gestroomlijnde aanpak mogelijk 
te maken. Op dit punt is het be-
langrijk om door te pakken, initi-
atieven te stroomlijnen en in het 
ideale geval ook te prioriteren.

Om de vraag te beantwoorden 
‘moet de draaideur van mijn ge-
bouw’ nu automatisch bewegen 
of handbediend zijn hangt van de 
‘waartoe’ van het bedrijf af. Is je 
ambitie een frictieloze ervaring 
te bieden aan je gasten, dan is 
een automatisch draaiende deur 
die zijn snelheid aanpast op jouw 
loopsnelheid een hele slimme 
oplossing. Maar als je ‘waartoe’ 
duurzaamheid en gezondheid is, 
dan is een handbediende deur die 
stroom opwerkt veel slimmer. 

Deze helpt namelijk met je ge-
zondheid en de energievoorzie-
ning van het gebouw.

Kortom, om van ‘slimme oplos-
singen’ naar waarde te komen, is 
een duidelijk uitgangspunt nodig. 
Dit noemen we de ‘waartoe’. In de 
‘hoe’ is een programma nodig die 
de continue verbeter loop managet 
om samen met een ‘ecosysteem’ 
van aangesloten partijen, afdelin-
gen en inwoners te komen tot het 
beoogde ‘resultaat’. Het resultaat 
geeft inzicht en mogelijk voorspel-
lingen waar beleid (de ‘waartoe’) 
op afgestemd kan worden.

Als gemeenten uitgaan van deze 
beschreven aanpak wordt tech-
niek een integraal onderdeel van 
het verbeterproces van maat-
schappelijke vraagstukken.

In de aanpak speelt de ‘Waartoe-
fase’ zich af op bestuurlijk 
niveau met inzichten vanuit de 
samenleving, en de ‘hoe-‘ en 
‘waarmee-fase’ op ambtelijk 
niveau. Tevens laat deze figuur 
zien dat de ‘waartoe’ vraag 
als startpunt dient, waarna de 
gekozen processen in kaart 
gebracht worden in de ‘hoe’ om 
van daaruit de  oplossingen en 
implementatie te gaan vorm-
geven in de ‘waarmee’-fase.

?

Waardecreatie is techniek 
met proces
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Wil je weten hoe je op basis hiervan  
een smartcitystrategie ontwikkelt?  

Kijk dan de online smart  
inspiration sessie terug op:  

https://slimmestadzodoenwedat.nl 
/inspiratie/

https://slimmestadzodoenwedat.nl /inspiratie/
https://slimmestadzodoenwedat.nl /inspiratie/
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Een meedenkend park als toekomst-
droom. “Onze ultieme toekomst is een 
park dat met je meedenkt. Een park dat 
je schaduw biedt als je dat zoekt. Een 

bankje dat naar je toe komt als je even wilt zitten.” Dit 
toekomstbeeld wordt door Koen Verhoeven (18) ge-
schetst, student Applied Geo-information science aan 
de HAS Hogeschool. Hij heeft samen met Gerben van 
Roekel (24), Linde Horree (19) en Evelien Wanders 
(24) het winnende idee ‘Het slimme park van de toe-
komst’ bedacht van de summerschool ‘Maak je eigen 
slimme stad’ dat eind juni in ’s-Hertogenbosch werd 
gehouden.

Tijdens de summerschool kregen 25 jonge professi-
onals de vraag om een oplossing te bedenken voor 
de toekomstige wijk bij Stationsgebied Oost in Den 
Bosch. De gemeente stelt in de ontwikkeling van deze 
wijk positieve gezondheid en ontmoeting centraal. 
“Een dergelijk park is verre toekomst, maar dat is wel 
ons streven: dat mensen naar een park gaan en daar 
andere mensen ontmoeten en zo minder eenzaam 
zijn. Want het is nu makkelijker om tegen iemand in je 
wijk niet te spreken dan dat je een gesprek aangaat”, 
zegt Verhoeven.

Het toekomstbeeld dat Verhoeven schetst is maar 
een stip aan de horizon. “Je kunt al nu iets doen om 
te zorgen voor de basis: een keigoed park. Als je een 
sensor in een bankje plaatst en monitort dat het 
bankje in 3 maanden tijd niet is gebruikt, kun je het 
ergens anders neerzetten. Als je ziet dat een vuilnis-
bak snel vol raakt, kun je hem vaker legen. Je kunt 
nu al heel veel doen op basis van bestaande en veel-
vuldig gebruikte technologie.”
De tweede stap van het plan is dat het park zich aan-

past aan de behoefte van de gebruiker. “Denk aan 
geuren die activeren of juist ontspannend werken.” 
Een belangrijk aspect is een constante ‘feedback 
loop’ zodat je kunt zien welke beïnvloeding wel werkt 
en welke niet. Gerben van Roekel vult aan: “We willen 
dat mensen zo lang mogelijk in het park willen blij-
ven omdat ze het als een prettige, veilige omgeving 
ervaren en elkaar daar willen ontmoeten. We willen 
dat licht, geluid en geur in het park zich aanpassen 
aan de behoefte van de gebruikers, zodat het mensen 
aanmoedigt om met elkaar het gesprek aan te gaan, 
zonder dat het als té sturend wordt ervaren. Want de 

Jonge professionals 
in Den Bosch denken
na over inrichting 
toekomstige wijk 
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behoefte van de gebruiker staat centraal.”

Technologie
Hoe zijn de deelnemers op het idee gekomen? Ten 
eerste hebben alle teamleden een andere studieach-
tergrond en brengen vandaaruit een eigen perspec-
tief mee. Volgens Van Roekel zochten ze naar een 
manier om ontmoeting te stimuleren: “Er bestaat al 
veel digitaal, maar wij wilden juist iets ruimtelijks be-
denken.” Verhoeven legt uit: “Toen we op de eerste 
dag door Stationsgebied Oost fietsten, moesten we 
direct aan de straatinrichting denken. We wilden iets 

met de inrichting van de openbare ruimte doen en 
met groen en biodiversiteit. Vooral in een stad is een 
groene plek belangrijk.” Volgens Verhoeven hebben 
over 10 jaar alle plekken sensoren en camera’s en 
wordt straatverlichting dan gebruikt om energie op 
te wekken. “Maar of ik nog meemaak dat bankjes ook 
gaan bewegen, dat durf ik niet te voorspellen.” 
Evelien Wanders geeft aan: “Ons idee is misschien 
wat groot en overdreven begonnen. Maar als je groot 
begint, kun je daarna steeds meer gaan finetunen 
naar de werkelijkheid.” Juist de stappen naar het 
slimme park van de toekomst toe is volgens haar be-
langrijk voor de hele digitale transitie. “Veel mensen 
zijn bang voor data. Daarom is het goed om digitalise-
ring stapsgewijs in te voeren en te blijven communi-
ceren wat je gaat doen.” Ook voor Linde Horree was 
de fasering van hun plan een belangrijk onderdeel. 
“Ik vind een prullenbak die aangeeft dat hij vol is de 
normaalste zaak van de wereld. Maar voor mijn oma 
is dat een heel eng idee. Je wilt mensen laten wennen 
aan technologie en ze de voordelen laten zien.”

Sociale cohesie
Wat is de belangrijkste les van de deelnemers? Ver-
hoeven: “Je moet de openbare ruimte beter gaan be-
nutten. De ruimte is schaars in Nederland en ik denk 
dat we steeds meer toe moeten naar een gedeelde 
openbare ruimte. Zo is er meer sociale cohesie en heb 
je minder grote achtertuinen nodig.” Ook Wanders 
ziet meer gefaciliteerde ontmoetingsplekken in het 
groen als de toekomst. “We moeten de leefomgeving 
efficiënter inrichten en daarvoor zijn out-of-the-boxi-
deeën nodig. Je moet gaan kijken hoe je de omgeving 
aantrekkelijker maakt voor de inwoner.” Van Roekel 
geeft aan dat het voor hen belangrijk is dat ze iets 
hebben bedacht wat het leven van mensen eenvoudi-
ger maakt. “Je moet technologie niet opdringen, maar 
ervoor zorgen dat het tegemoetkomt aan de behoef-
tes van gebruikers. En dat het niet te ingrijpend is.

”Jan Jager, journalist en expert openbare ruimte, gaf 
tijdens de summerschool feedback op de plannen. Het 
winnende plan vindt hij vooral geslaagd omdat het 
een nieuw wensbeeld laat zien. “De openbare ruimte 
als ontmoetingsruimte, als plek van sociale cohesie, 
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dat vind ik zeer uitdagend. Bas Haring zei ooit tij-
dens een congres van Stedelijk Interieur: ‘Ik heb 
nog nooit iemand ontmoet in de openbare ruimte.’ 
Het gebeurt ook absoluut niet automatisch. Ik vind 
het heel interessant om te monitoren wat voor 
ingrepen in de openbare ruimte contact tussen 
mensen – een eerste levensbehoefte – kan bevor-
deren.” Jager geeft als voorbeeld het verbreden 
van een stoep: “Als je goed meetbaar maakt wat 
werkt, levert dat een schat aan informatie op.”

Maatschappelijke initiatieven
Mojgan Irvani is als projectmanager bij de ge-
meente ’s-Hertogenbosch betrokken bij de ge-
biedsontwikkeling van Stationsgebied Oost en 
de opdrachtgever van de summerschool die voor 
haar diende als inspiratiebron. Irvani: “We willen 
met data bijdragen aan het geluk van bewoners 
en bedrijven in de stad. Daarbij kijken we niet zo-
zeer naar de technologie, maar naar wat je ermee 
kunt. We vinden het belangrijk de kennis van het 
onderwijs en bedrijfsleven te verbinden aan maat-
schappelijke initiatieven. Jong talent en start-ups 
krijgen alle kansen. We bieden ruimte om te expe-
rimenteren en samen te innoveren. 

“ In Stationsgebied Oost willen 
we data inzetten om tot een 
gezond gebied te komen en 
daarvoor willen we ons laten 
inspireren door jonge professi-
onals ”

Irvani gaat kijken hoe ze het idee voor het slim-
me park van de toekomst verder kunnen brengen. 
“Het winnende idee is absoluut een inspirerend 
idee: een flexibele openbare ruimte. Dus als ergens 
een bankje niet wordt gebruikt dat het ergens an-
ders wordt geplaatst. Tijdens de summerschool 

hebben we een aantal nieuwe partijen ontmoet en 
samen met het nieuwe netwerk kunnen we kijken 
of we het idee inderdaad mee kunnen
nemen in de inrichting van de openbare ruimte.” 
Collega in het ontwerpteam Joeri Sannen (junior 
stedenbouwkundige) vult aan: “Anno 2022 is het 
belangrijk dat data als tool ingezet kunnen wor-
den tijdens zowel het ontwerpproces als gebruik 
in de openbare ruimte. Steeds meer data komen 
openbaar beschikbaar en ontwerpmogelijkheden 
groeien. Het idee van de winnaars inspireert, want 
over het inzetten van data ná oplevering hadden 
we nauwelijks nagedacht.”



131AGENDA STAD

Je ziet het regelmatig voorbij komen: 
discriminerende algoritmes, AI-tech-
niek die mensen van kleur niet herkent. 
Het toepassen van nieuwe technologie 

verloopt niet vlekkeloos. Het werpt de vraag 
op hoe we smartcitytechnologie op een verant-
woorde manier kunnen toepassen? Hoe voer je 
met bewoners en ondernemers het goede ethi-
sche gesprek over de impact van digitalisering 
en technologisering? Om dat te onderzoeken 
organiseerde stichting Kennislab voor Urbanis-
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Samenwerking 
Provincie Zuid-
Holland en BZK 
voor summerschool
over de dilemma’s 
van de slimme stad

me in samenwerking met de City Deal ‘Een slimme 
stad, zo doe je dat’ in opdracht van het ministerie 
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de 
provincie Zuid-Holland en de gemeente Den Haag 
een driedaagse summerschool ‘Dilemma’s van de 
slimme stad’ op het Living Lab Scheveningen op 24, 
25 en 26 augustus. 
Het resultaat zijn zes briljante plannen voor nieuwe 
manieren van stakeholderparticipatie. Een vakkun-
dige jury koos Acapella als winnend concept uit. 

Het concept van Acapella – een offline festival- is 
een offline festival waarbinnen het gesprek over 
digitalisering wordt gevoerd, zonder afleiding van 
technologie of smartphones. Het winnende team 
hoopt zo burgers, ambtenaren, wethouders én in-
fluencers weer dichterbij elkaar te brengen voor 
een echt gesprek. 

De blik van jonge mensen
Op 24 augustus heeft Meindert Stolk, de gedeputeer-
de van Zuid-Holland de Summerschool geopend. 

“ Als gedeputeerde werk ik met drie grote pijlers; duurzaam, digi-
taal en inclusief. De summerschool past goed bij deze drie pijlers. 
Het is een uitdagend project en biedt jongeren de kans om met 
ons mee te denken. Digitalisering en data kunnen enorm helpen 
om bepaalde stromen in kaart te brengen. Maar dit moet natuur-
lijk wel op een zorgvuldige manier gebeuren. Geweldig dat jonge 
mensen zich op deze manier hiervoor inzetten, en we gaan kijken 
wat we in de praktijk kunnen doen met het winnende concept ”

- Meindert Stolk
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Ook voor de gemeente Den Haag is de sum-
merschool een mooie manier om Young Profes-
sionals te laten meedenken. Carlien Roodink, 
manager digitale innovatie en smart city van de 
gemeente Den Haag zegt:  “Voor de gemeente 
Den Haag is de summerschool een mooie kans 
om inzichten op te halen bij Young Professionals 
die nog niet gebonden zijn aan de gemeentelij-
ke organisatie. De blik van buiten naar binnen is 
heel waardevol als het gaat om ethische vraag-
stukken.”

Een pressure cooker van drie dagen
Drie dagen lang hebben de 24 jongprofessio-
nals nagedacht over vernieuwende ethische 
gespreksmanieren. Ze gingen de eerste dag 
in gesprek met ethiek en smartcityexperts en 
bezochten het Living Lab Scheveningen. Op de 
tweede dag toetsten ze hun ideeën door het voor 
te leggen aan de bewoners, bezoekers en onder-

nemers van Scheveningen. Amanda Vlieger, een 
van de winnaars blikt terug: “Het is waanzinnig 
om letterlijk dag en nacht te werken aan een op-
lossing voor een belangrijke maatschappelijke 
vraag. Ik heb tijdens deze paar dagen zo veel 
van mijn groepsgenoten kunnen leren maar ook 
ik heb veel over mijzelf geleerd.”
De groep deelnemers bestond uit jonge men-
sen, studerend of net aan het werk en met een 
hbo- of wo-achtergrond in fysieke ruimte, data-
management of ICT, techniek, geschiedenis, juri-
disch, economie en sociaal. In interdisciplinaire 
groepen werkten ze aan hun opdracht. Een van 
de andere winnaars, Joeri Hazelaar vond de 
summerschool inspirerend: “Ik ben blij dat we 
als groepje een idee hebben kunnen bedenken 
waar we alle vier volledig achter staan. Je kunt 
klaarblijkelijk veel bereiken met elkaar als je in 
een korte periode erg intensief met elkaar aan 
de slag gaat.”
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Vakjury
De toekomstplannen die de summerschool-deel-
nemers hebben bedacht werden aan het einde 
van de driedaagse summerschool beoordeeld 
door een vakkundige jury bestaande uit Jan 
van Ginkel, Concerndirecteur/Loco-provincie-
secretaris bij de Provincie Zuid-Holland, Elise 
Wendt, Beleidsmedewerker bij Ministerie van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties – 
Digitale Samenleving, Ivonne Jansen-Dings, 
strategisch adviseur technologie, samenleving 
en ethiek, Grisjo Koers, Programmamanager 
Digitale Economie bij Provincie Zuid-Holland, 
Tijn Kuyper, Accountmanager Digitale Innovatie 
/ Smart Cities bij gemeente Den Haag en Peggy 
ten Hoopen – IJzermans, Strand-/Boulevard-
manager Scheveningen bij Gemeente Den Haag. 
De jury was op zoek naar verrassende en ver-
nieuwende oplossingen om in gesprek te gaan 
met inwoners over de impact van digitalisering. 
Daarnaast vonden ze het belangrijk dat het idee 
ethisch verantwoord is en de democratie bevor-
dert en hebben ze gekeken naar de praktische 
uitvoerbaarheid van de oplossing. 

Winnaar: Acapella, het offline festival 
over technologie 
Volgens de jury is Acapella een out-of-the-box 
én tegelijkertijd uitvoerbaar idee: “Wat ons 
charmeerde was dat je door technologie weg te 
nemen, juist het gesprek over technologie gaat 
voeren. Het is een concept wat op Schevenin-
gen, maar ook op andere gebieden geplot kan 
worden en betrekt meerdere doelgroepen.”

Alle eindproducten van de summerschool-deel-
nemers staan online (https://www.ken-
nislabvoorurbanisme.nl/project/summer-
school-aug-2022/ ) Elke groep heeft een digitaal 
eindproduct (vormvrij) opgeleverd met hun op-
lossing, een presentatie en een vlog (kort film-
pje) over hun project.
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Financieel overzicht City Deal ‘Een slimme 
stad, zo doe je dat’ en ‘Slim Maatwerk’
__ per 6 december 2021

Dit is een tussenrapportage. Uiterlijk begin 2023 worden de definitieve cijfers opgenomen in het jaar verslag, dat u kunt 
vinden op www.agendastad.nl bij de betreffende City Deals. Dan worden ook de begrotingen voor 2023 toegevoegd. Alle 
genoemde bedragen zijn exclusief btw. *We vullen de begroting nog aan in januari met de cijfers van 2023.

INKOMSTEN  
Ministeries   € 60.000,00
Provincies   € 45.000,00 
Waterschappen   € 13.500,00
Gemeenten   €162.000,00
Overheidsorganisaties   € 36.000,00
Bedrijven   €117.000,00
Overige partijen   € 10.250,00
mee uit 2021   € 21.917,15
TOTAAL   €465.667,15
  
Uitgaven begroot   uitgaven 
Personeelskosten  €354.430,00   € 354.430,00 
Bureaukosten Future City  € 31.200,00   € 31.200,00 
Out of pocket evenementen  € 27.800,00   € 12.516,83 
Out of pocket publicatie  € 14.500,00   € -,--   
Huur toolbox  € 12.600,00   € 12.600,00 
PM  € 25.137,15   € 16.631,81 
totaal  €465.667,15   € 427.378,64 
Positief resultaat  € 38.288,51  
  
Het positieve resultaat wordt in overleg met de stuurgroep ingezet voor de 

verdere borging van de tools en de uitbouw van de website ‘Een slimme 

stad, zo doen we dat’

  
Inkomsten Partners  subtotaal 
Ministeries  
Ministerie BZK  € 20.000,00  
Ministerie van I&W  € 20.000,00  
Ministerie van JenV  € 20.000,00  
Totaal ministeries   € 60.000,00 

Provincies  
Provincie Noord-Brabant  € 9.000,00  
Provincie Noord-Holland  € 18.000,00  
Provincie Overijssel  € 9.000,00  
Provincie Zuid-Holland  € 9.000,00  
Totaal provincies  € 45.000,00 
  
Waterschappen  
Waterschap Vallei en Veluwe  € 13.500,00  
Totaal Waterschappen   € 13.500,00 
  
Gemeenten  
Gemeente Almere  € 9.000,00  
Gemeente Amersfoort  € 9.000,00  
Gemeente Apeldoorn  € 9.000,00  
Gemeente Breda  € 9.000,00  
Gemeente Capelle
 aan den IJssel  € 9.000,00  
Gemeente Den Haag  € 9.000,00  
Gemeente Deventer  € 9.000,00  
Gemeente Enschede  € 9.000,00  
Gemeente Heerlen  € 9.000,00  
Gemeente Helmond  € 9.000,00  
Gemeente Maastricht  € 9.000,00  
Gemeente Roermond  € 18.000,00  
gemeente Rotterdam  € 9.000,00  
Gemeente ‘s-Hertogenbosch  € 9.000,00  
Gemeente Sittard-Geleen  € 9.000,00  
Gemeente Zwolle  € 9.000,00  
Stad Roeselare  € 9.000,00  
Totaal gemeenten   € 162.000,00 

  

Financieel overzicht City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’ *
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Overheidsorganisaties  
ICTU  € 9.000,00  
Politie  € 9.000,00  
Rijksvastgoedbedrijf  € 9.000,00  
Kadaster  € 9.000,00  
Totaal overheidsorganisaties   € 36.000,00 
  
Bedrijven  
AM  € 9.000,00  
Arcadis / Overmorgen  € 9.000,00  
Argaleo  € -,--    
BPD Europe  € 9.000,00  
Civity  € 9.000,00  
DHM Infra / Jelmer  € 9.000,00  
ELBA\REC  € 9.000,00  
Heijmans  € 9.000,00  
Kennedy Van der Laan  € 9.000,00  
KPN  € 9.000,00  
PHBM  € 9.000,00  
VodafoneZiggo  € 9.000,00  
We-City  € 9.000,00  
We-Consultants  € 9.000,00  
Totaal bedrijven   € 117.000,00 
  
Overige partijen  
BNA  € -,--    
BNSP  € -,--    
BTG  € 2.250,00  
FIWARE Foundation  € 1.000,00  
FME  € 2.000,00  
Future City Foundation  € -,--    
NVTL  € -,--    
Amsterdam Smart City  € -,--    
CBS  € -,--    
Data- en Kennishub 
Gezond Stedelijk Leven  € 5.000,00  
Economic Board Utrecht  € -,--    
NEN  € -,--    
Platform 31  € -,--    
Avans Hogeschool  € -,--    
Fontys hogeschool  € -,--    
Hogeschool Rotterdam  € -,--    
Saxion hogeschool  € -,--    
  
Totaal Overige partijen   € 10.250,00 
TOTAAL  €443.750,00   € 443.750,00 

  

De provincie Noord-Holland en de gemeente  Roermond worden met 
terugwerkende kracht (tot 1 januari 2021) partner, vandaar de hogere 
bijdrage
  
Toelichting partners die bijdragen in natura 
Argaleo   Via Argaleo werken we samen in het Crowd 

Safety Management project in Scheveningen. 
De budgetten daaruit vrij komen worden in-
gezet om een Community of Practice op te 
zetten die ook van waarde is voor het vervolg 
van deze City Deal.

 
BNA, BNSP  Met branchverenigingen BNA, BNSP en
en NVTL  NVTL is afgesproken dat ze hun achterban ac-

tief betrekken bij de City Deal om zo te zorgen 
voor borging van de ontwikkelde instrumen-
ten en inzichten in de ontwerpende wereld. 

Future City   Future City is een van de initiatiefnemers  
Foundation van de City Deal en heeft de deal daarom  
 ook ondertekend. 

Amsterdam Amsterdam Smart City verzorgt het  
Smart City  internationale netwerk en organiseert de bij-

eenkomsten van het internationale kwaliteits-
team. 

CBS  CBS mag niet betaald deelnemen aan City 
Deals, maar ondersteunt door het actief leve-
ren van data (en hulp daarbij) aan de verschil-
lende werkgroepen. 

Economic Economic Board Utrecht is begin 2021 
Board Utrecht  sterk van opzet veranderd en neemt niet 

meer actief deel aan de City Deal. 

NEN  Met NEN is afgesproken dat het de halffabri-
katen uit de City Deal borgt binnen NEN en 
kijkt welke instrumenten een NEN-norm kun-
nen worden. Hier wordt op dit moment aan 
gewerkt. 

Platform 31  Platform 31 brengt uren in om de resultaten 
van de City Deal te delen met hun achterban 
via publicaties en evenementen. 

Avans Hogeschool, Fontys, Hogeschool Rotterdam, Saxion
Met de deelnemende hogescholen is afgesproken dat ze samen 
afspreken hoe ze resultaten kunnen delen via het onderwijs aan 
studenten en onderzoek. Ook worden studenten beschikbaar 
gesteld om werkgroepen te ondersteunen. 
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Begrootte inkomsten 2022  
Ministeries  € 105.000,00  
Gemeenten en 
overige overheden  € 103.500,00  
Onderwijs  € -,--    
Bedrijven € 59.000,00  
Zorgsector  € 5.000,00  
Overig € 2.250,00  
TOTAAL € 274.750,00  
  
Begrootte uitgaven 2022  
  begroot   uitgaven 
Personeelskosten  € 177.260,00   € 177.260,00 
Locatie en Catering  € 11.250,00   € 4.939,25 
Jaarverslag (out of pocket)  € 7.000,00   € 1.125,00 
Overig  € 24.290,00   € 21.847,72 
TOTAAL  € 219.800,00   € 205.171,97 
  
Begrootte reservering 
voor 2023  € 54.950,00  
Restant 2022  € 14.628,04  
Totaal reservering voor 2023 € 69.578,04  
  
Doordat het ondertekenmoment van de City Deal een aantal keer is uit-
gesteld, zijn er in het eerste halfjaar van 2022 kosten gemaakt, waar geen 
formele dekking voor is. Daarom hebben we besloten de inkomsten van de 
totale looptijd van de City Deal (24 maanden) te spreiden over 30 maanden 
(dus inclusief het eerste half jaar van 2022). Dat doen we door van elk 
jaar aan inkomsten 20% te reserveren. Dit bedrag vullen we aan met het 
positieve resultaat van het afgelopen jaar.

  
Partners   subtotaal   
Ministeries  
Ministerie van BZK  € 45.000,00  
Ministerie van VWS  € 30.000,00  
Ministerie van OCW  € 30.000,00  
Totaal Ministeries   € 105.000,00 
  
Gemeenten en overige overheden 
Gemeente Den Haag  € 9.000,00  
Gemeente Dordrecht  € 9.000,00  
Gemeente Enschede  € 9.000,00  
Gemeente 's-Hertogenbosch  € 9.000,00  

Gemeente Leeuwarden  € 9.000,00  
Gemeente Roermond  € 9.000,00  
Gemeente Sittard-Geleen  € 9.000,00  
Gemeente Súdwest-Fryslân  € 9.000,00  
Gemeente Tilburg  € 4.500,00  
Gemeente Utrecht  € 9.000,00  
Gemeente Zwolle  € 9.000,00  
UWV  € 9.000,00  
Totaal Gemeenten   € 103.500,00 
  
Onderwijs     
Institute 4 Preventive Health  € -,--    
Hogeschool Avans  € -,--    
Hogeschool Rotterdam  € -,--    
Totaal Onderwijs   € -,--    

  
Bedrijven      
Buddy Payment  € 5.000,00  
Centric  € 9.000,00  
ELBA\REC  € 9.000,00  
Kennedy Van der Laan  € 9.000,00  
Kurtosis  € 9.000,00  
WE LABS  € 9.000,00  
WeCity  € 9.000,00  
Totaal Bedrijven   € 59.000,00 
  
Zorgsector  
Twentse Koers  € 5.000,00  
JAIN  € -,--    
Totaal Zorgsector   € 5.000,00 
  
Overig  
Brightlands Campus  € -,--    
BTG  € 2.250,00  
CBS  € -,--    
Future City Foundation  € -,--    
Platform 31  € -,--    
Totaal overig   € 2.250,00 
  
TOTAAL € 274.750,00  € 274.750,00 
  
 

Financieel overzicht City Deal ‘Slim Maatwerk’ *

*We vullen de begroting nog aan in januari met de cijfers van 2023.
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Colofon

Dit is een uitgave van de City Deal ‘Een slimme 
stad, zo doe je dat’ en de City Deal ‘Slim Maatwerk’. 
Deze City Deals worden op verzoek van het  
Ministerie van BZK i.s.m. Stedennetwerk G40 
uitgevoerd door Future City Foundation.

HOOFDREDACTEUR
Jan-Willem Wesselink (Future City Foundation)

REDACTEUREN
Zoë Spaaij (Future City Foundation)
Wendolijn Beukers (Future City Foundation)
Annefleur Siebinga (City Deal ‘Slim Maatwerk’)

VORMGEVING
Sandra Grutter (Future City Foundation)

CONTACT
Jan-Willem Wesselink
Paulus Borstraat 41
3812 TA Amersfoort
t: +31 33 8700 100
jan-willem@future-city.nl

Deze publicatie is als pdf te downloaden op
www.citydealslimmestad.nl en 
www.citydealslimmaatwerk.nl

Aan deze uitgave is de grootst mogelijke zorg besteed. 
Toch kan het zijn dat er een fout in de tekst staat. Voor 
de gevolgen daarvan aanvaarden de bij deze uitgave 
betrokken partijen geen aansprakelijkheid. Voor verbe-
tering houden zij zich aanbevolen.

Toelichting partners die bijdragen in natura of minder betalen 
dan in de Dealtekst is vermeld

Gemeente  De gemeente Tilburg betaalt in 3 tranches: 
Tilburg  4500 euro in 2022, 9000 euro in 2023 en 4500 

euro in 2024 

Institute 4 Bijdrage in natura door de rganisatie van een
Preventive  Student Challenge in samenwerking met een 
Health aantal City Deal partners in 2023 ter waarde 
 van 75.000 tot 100.000 euro

Hogeschool De beide onderwijsinstellingen spannen zich 
Avans in om de ontwikkelde kennis te toetsen in de 
Hogeschool onderwijspraktijk door het aanbieden van 
Rotterdam  gastcolleges aan studenten door de projector-

ganisatie en andere partners; door het actief 
benaderen van studenten voor relevante ac-
tiviteiten van de City Deal, zoals bijvoorbeeld 
summerschools; door het vinden van geschik-
te studenten voor (afstudeer)stages.

Buddy Payment  Van Buddy leren we over de uitdagingen waar 
startups mee te maken hebben. Een van die 
uitdagingen is financiering van deelname aan 
initiatieven als de City Deal. Daarom hebben 
we besloten een korting te geven voor hun 
deelname. Deze afspraak wordt na één jaar 
geëvalueerd.

Twentse Koers  Bijdrage in natura doordat Twentse Koers haar 
netwerk actief inzet om de City Deal te verster-
ken

 
Brightlands Met Brightlands Smart Services Campus is 
Campus  afgesproken dat we de ons inspannen om de 

in de campus ontwikkelde startups actief te 
koppelen aan de Partijen van de City Deal. En 
dat we zoeken naar mogelijkheden om ontwik-
kelde ideeën technisch te laten uitwerken door 
partijen uit de Campus.

CBS  Met CBS is afgesproken dat we waar mogelijk 
gebruikmaken van de kennis, kunde en in-
zichten van CBS en (zolang daar geen out of 
pocket kosten aan verbonden zijn) ook gebruik 
kunnen maken van de data van CBS. Ook on-
derzoekt CBS actief of en hoe het mogelijk is 
relevante dashboards te ontwikkelen.

BTG Met BTG, Stichting Future City Foundation en 
Future City Platform 31 is afgesproken dat de City Deal 
Foundation,  actief wordt meegenomen in de events die 
Platform 31  worden georganiseerd en de publicaties die 

worden uitgegeven. En dat aanwezige kanalen 
en tools worden ingezet om resultaten te borgen.
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