
workshop Ronde 3: 15.00-15.45
SMART City met Big Data & IoT 

Hugo Koopmans, Jan Kees Schakel
Uco van der Weerd

#DisruptiveFoodValley - Radio Kootwijk



Doel van vandaag:
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#DisruptiveFoodValley is bedoeld om met elkaar te verkennen 

wat kan, ons te laten inspireren en initiatieven te starten.

Resultaat samen uitwerken in een Pilot Plaat: 

- Het Idee

- Impact Samenleving

- Impact Organisatie

- Deelnemers

- Planning



• 15.00 Welkom & introductie (max. 15 minuten)

• Sensing Clues Safe Community Platform

• Case:  Smart City Governance - Soundscape the 
City

• Case: Safe Communities in eHealth - Growing old at 
Home

• 15.15   Open discussie + Pilot plaat uitwerken

• 15.45 Afsluiting 

Agenda: Smart City met Big Data & IoT



Data is de ‘nieuwe 
olie’….

• Er is een (zeer) groot 
volume beschikbaar.

• DIKW helpt bij de 
exploitatie van ‘de olie’ 
en voert de ‘raffinage’ 
uit en levert 
waardevolle data  
producten & 
oplossingen.
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Cases ter inspiratie
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Case 1 : SMART CITY Governance
- Geluids overlast : Soundscape-the-city
- Stank overlast 
Case 2: Safe Communities
- E Health
- Buurt preventie 



Soundscape-the-city



Case 1: SMART CITY Governance

Lucht- en geluidsvervuiling is een serieus probleem in iedere stad, met slimme

technologie heeft Sensing Clues een oplossing gerealiseerd voor het real-time

monitoren van lucht en/of geluidsvervuiling in de stad (any connected IoT device).

Samen met burgers worden subjectieve waarnemingen geobjectiveerd en omgezet

in beleid.

Door verschillende kennis disciplines te combineren ontstaat er een nieuw model

voor buurtpreventie 2.0 binnen de gemeente en de eigen burgers worden hier actief

bij betrokken! Denk hierbij aan het tijdig signaleren en verzamelen van zwerfafval,

onderhoud van de wegen, verwijderen van graffity en beheer van de

plantsoenendienst.

DIKW Intelligence en Sensing Clues leveren hiervoor de benodigde IoT

technologie en ondersteunen dit met een krachtig cloud-based

informatieplatform. 10



Sensing Clues SCCSS platform
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Bron : SONYC: Sound of New York city



Stank overlast : Probleemstelling

• Geur / Geluids overlast
• Burgers ondervinden overlast
• Realtime informatie helpt bij het transparant maken 

van het probleem

• Meten is weten
• Emissie van beperkt aantal gevoelige stoffen
• Verspreiding van de geurpluim

• Participeren
• Burgers als sensors is “hot” in overheid en IoT land 

(RIVM)



Onze oplossing
• Emissie metingen

• Bij emissiepunt / in de buurt
• Volume
• Concentraties

• Geur metingen in overlast 
gebied
• Sensors
• Burgers

• Weer gegevens
• Wind
• Neerslag
• Temperatuur
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Voorbeeld

GMB Bio energie

(fictieve data)

Met de Cluey app 

kunnen we de 

geurpluim realtime in 

beeld brengen. 

Windroos, 

meetwaarden van 

sensoren en 

eventuele 

waarnemingen van 

burgers in 1 

‘situational common 

picture’



Cluey app : Samen meten
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Waarneming van 

participerende burger.

Ook sensoren kunnen in 

beeld worden gebracht 

met actuele metingen

Bij een calamiteit kan 

direct tot actie worden 

over gegaan

Realtime terugkoppeling



Case 2: Safe Communities

Growing Old at Home

Creëer een ‘safe community’ rond onze meest kwetsbare ouderen! Een virtuele schil 

waarin professionals en burgers samen zorgen voor een veiligere omgeving waarin 

ouderen binnen hun eigen mogelijkheden blijven participeren in de samenleving:

. de mobiele telefoon kan worden gebruikt als een Cluey-tracker

. rondom de eigen woning kan een safe-area worden ingericht in overleg met de staf

. familie en vrienden, buren en professionals kunnen actief meewerken en 

belangrijke informatie met elkaar delen

. creëer tijdig een signaal in geval van calamiteiten of specifieke sensormetingen.
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Cluey voor e-health : begeleiden van 
dementerende ouderen
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• Safe Community
• Locatie gebaseerd
• Sensor based rules
• Chat

• Participeren over organisaties 
heen
• Verzorgings instelling
• Gemeentes
• Burgers

• Mogelijkheden
• Meneer Jansen begeleiden
• Langer zelfstandig
• Community building



Cluey voor e-health : de verpleegkundige, de 
bakker en meneer Jansen
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verpleegkundige

Mr. Jansen

Bakker Jumbo



Cluey voor e-health : de verpleegkundige, de 
bakker en meneer Jansen
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Stappenplan: Hoe bereik in de top?



Faciliteren van burger participatie:

1. Level 1: Basecamp
• Introductie Sensing Clues platform
• Organiseren IoT Workhop: orientatie- en ideeëndag met burgers

2.  Level 2: Intermediate

• Interacties met burgers middels Sensing Clues platform + Cluey app
• Experimenten met bestaande IoT sensoren

3.  Level 3: Summit

• Ontwikkeling toepassing mbt overlast (bijvoorbeeld: geluid of geur)
• Contextgedreven en waarderend meten met burgers
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Doel van vandaag:
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#DisruptiveFoodValley is bedoeld om met elkaar te verkennen 

wat kan, ons te laten inspireren en initiatieven te starten.

Welke Pilot rond Safe Communities kunnen we 
starten?

• Burgers ondervinden overlast/ hebben hulp nodig
• Realtime informatie helpt bij het transparant maken van het 

probleem
• Meten is weten
• Burgers Participeren
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Vragen

23



Company profile:

• DIKW = Data > Information > Knowledge > Wisdom.

• Specialized in Intelligence (a.o. BI/CI/MI and Big 
Data).

• Founded in 2007 by 4 founders, who are now 
Managing Partner.

• 40+ people, highly educated, highly specialized.

• Consultancy, Education, Managed Services, 
Propositions.

• Partnerships: MarkLogic, SAS, Yellowfin, Tableau, 
Exasol.

• Partly owned companies: Bluemine, SensingClues. 

• Located in Nieuwegein (centre of The Netherlands).



Smart City Nieuwegein op de kaart 



Waarom een Data Lab in Nieuwegein?

• Big Data, Internet-of-things & data science zijn hot !
• Wij voorzien een groot potentieel in startups en initiatieven op dit gebied.
• ROC scholing en opleiding centraliseren rond een fysieke locatie “data-hub”
• Makerspaces, incubators, en flexibele kantoor ruimtes 
• Inmiddels is de toon gezet:

• DIKW Intelligence al 10 jaar toonaangevend in Intelligence
• DIKW Academy : succesvolle opleiding en certificering in data science
• Bluemine : Big data intelligence as-a-service
• Sensing Clues IoT wildlife MVO social enterprise

http://www.dikw.com/
http://www.bluemine.nl/
https://sensingclues.com/


Nader kennismaken met DIKW?
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➢22 maart 2018 - hotel Van Der Valk in 

Veenendaal

BI & Big Data voor het MKB

meer info:

http://www.dikw.com/events/categorie/algemeen/

➢29 maart 2018 - FNV verenigingsgebouw 

de Schering in Tiel

http://www.dikw.com/events/categorie/algemeen/

