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Wat heb jij met Smart Cities?





SMART CITY
“Smart City should be described as a city that dramatically increases the pace at which it improves its sustainability

and resilience, by fundamentally improving how it engages society, how it applies collaborative leadership methods, 

how it works across disciplines and city systems, and how it uses data and integrated technologies, in order to

transform services and quality of life to those in and involved with the city (residents, businesses, visitors).”

*(ISO	TMB	WD	42/2015:	TECHNICAL	MANAGEMENT	BOARD	RESOLUTION	68/2015	Adopted at	the 63rd	meeting	of	the Technical	Management	Board,	Geneva	(Switzerland)	17-18	June 2015)

sustainability and resilience

across disciplines and city systems

data and integrated technologies

transform services and quality of life 



De smart city wordt gedreven door 
innovatieve technologie..

Internet of Things
Cloud 

Mobile 
Drones 

Social media 

Artificial intelligence / Machine learning

Deeleconomie
Gamification

3D printingHernieuwbare energie
Blockchain Big data

DATA



• Beleid	en	commitment
• Gemeente	overstijgend
• Ruimte	voor	innovatie
• Technologie- en	datagedreven
• Digitale	infrastructuur

..maar de smart city is geen ‘ICT-feestje’



Breed inzetbaar om de stad te versterken

Mobiliteit

Veiligheid

Energie, Water & Afval

Gebouwen en Leefomgeving

Gezondheidszorg (e-health)

Onderwijs

Financiën

Toerisme

Landbouw

Logistiek

Bouw

Beleid

Leefbaarheid 
& Kwaliteit

Duurzaamheid 
& Energie

Concurrentiekracht 
& Economie

• Democratie	en	transparantie















#Hoedan? 
“We willen toe naar een volledig cross-sectorale, integrale, 
aanpak. Waarbij niet alleen sectoren onderling verbonden 
zijn, maar steden, bedrijven en wetenschap gezamenlijk 
optrekken met de nationale overheid én met actieve 
betrokkenheid van de bewoners.” 

(NL Smart City Strategie – Executive Summary, pagina 9)
Overheid

Universiteit

Burgers

Bedrijfsleven

1. Gericht op maatschappelijke vraagstukken
2. Triple / Quadruple Helix model
3. Cross-sectoraal
4. Schaalbaar 
5. Gebruik makend van standaarden*
6. Veilige digitale infrastructuur
7. Privacy

(https://www.nen.nl/Normontwikkeling/Doe-mee/Normcommissies-en-nieuwe-trajecten/NEN-Smartcities.htm)

7 succesfactoren van Smart City Pilots 
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Brainstorm Selecteren Uitwerken

Zelf  aan de slag! 
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