
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samen werken aan doeltreffende Smartcity 

toepassingen 
 Vier casestudies: Amersfoort, Rotterdam, Zwolle & Enschede  

 
Januari 2021 

 

 

 

 

 

Lectoraat Smart Cities, Saxion Hogescholen 

Raak Publiek project 06.052 

Status: Definitief 



 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 

 

 

Auteurs: 

Harm Jan Korthals Altes 

Anouk van Twist 

  



 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 

Inhoudsopgave 

1 Voorwoord ............................................................................................................................................. 6 

2 Casus Amersfoort: Kom naar De Kamp voor een leefbare straat in de binnenstad ..................... 7 

2.1 Introductie ........................................................................................................................................ 7 

2.2 Analyse project Kom naar de Kamp .............................................................................................. 10 
2.2.1 Bestuurlijk draagvlak .............................................................................................................. 10 
2.2.2 Ambtelijk draagvlak ................................................................................................................ 12 
2.2.3 Draagvlak burgers .................................................................................................................. 12 
2.2.4 Budget .................................................................................................................................... 13 
2.2.5 Wetgeving & Beleid/ Privacy .................................................................................................. 14 
2.2.6 Technologie & Data ................................................................................................................ 16 
2.2.7 Belangen ................................................................................................................................ 16 
2.2.8 Samenwerking/cultuur............................................................................................................ 16 
2.2.9 Rollen & Verantwoordelijkheden ............................................................................................ 18 
2.2.10 Trekkerschap.......................................................................................................................... 19 
2.2.11 Leiderschap ............................................................................................................................ 19 
2.2.12 Businessmodel ....................................................................................................................... 20 
2.2.13 Contracten .............................................................................................................................. 20 
2.2.14 Aanbestedingen ..................................................................................................................... 20 
2.2.15 Participatie & Communicatie .................................................................................................. 21 
2.2.16 Uitkomsten ............................................................................................................................. 23 

2.3 Analyse project ‘Kom naar de Kamp’: bewonersinterview ............................................................ 23 

2.4 Overzicht belangrijkste knelpunten en succesfactoren ................................................................. 26 

3 Casus Rotterdam: De CENT-R voor een beter straatbeeld en een circulair ontwerp ................. 27 

3.1 Introductie ...................................................................................................................................... 27 

3.2 Analyse CENT-R ........................................................................................................................... 30 
3.2.1 Bestuurlijk draagvlak .............................................................................................................. 30 
3.2.2 Ambtelijk draagvlak ................................................................................................................ 31 
3.2.3 Draagvlak burgers .................................................................................................................. 31 
3.2.4 Budget .................................................................................................................................... 32 
3.2.5 Wetgeving & Beleid/ Privacy .................................................................................................. 32 
3.2.6 Technologie & Data ................................................................................................................ 34 
3.2.7 Belangen ................................................................................................................................ 35 
3.2.8 De samenwerking/cultuur....................................................................................................... 35 
3.2.9 Rollen & Verantwoordelijkheden ............................................................................................ 37 
3.2.10 Trekkerschap.......................................................................................................................... 38 
3.2.11 Leiderschap ............................................................................................................................ 39 
3.2.12 Businessmodel ....................................................................................................................... 39 
3.2.13 Contracten .............................................................................................................................. 40 
3.2.14 Aanbestedingen ..................................................................................................................... 41 
3.2.15 Participatie & Communicatie .................................................................................................. 42 
3.2.16 Uitkomsten ............................................................................................................................. 43 



 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 

3.3 Analyse project ‘CENT-R’: bewonersinterview ............................................................................. 43 

3.4 Overzicht belangrijkste knelpunten en succesfactoren ................................................................. 45 

4 Casus Zwolle: SensHagen voor een klimaatadaptief Stadshagen................................................ 47 

4.1 Introductie ...................................................................................................................................... 47 

4.2 Analyse project ‘SensHagen’ ........................................................................................................ 48 
4.2.1 Bestuurlijk draagvlak .............................................................................................................. 48 
4.2.2 Ambtelijk draagvlak ................................................................................................................ 49 
4.2.3 Draagvlak burgers .................................................................................................................. 50 
4.2.4 Budget .................................................................................................................................... 50 
4.2.5 Wetgeving & Beleid/ Privacy .................................................................................................. 51 
4.2.6 Technologie & Data ................................................................................................................ 52 
4.2.7 Belangen ................................................................................................................................ 52 
4.2.8 De samenwerking/cultuur....................................................................................................... 54 
4.2.9 Rollen & Verantwoordelijkheden ............................................................................................ 55 
4.2.10 Trekkerschap.......................................................................................................................... 56 
4.2.11 Leiderschap ............................................................................................................................ 56 
4.2.12 Businessmodel ....................................................................................................................... 58 
4.2.13 Contracten .............................................................................................................................. 59 
4.2.14 Aanbestedingen ..................................................................................................................... 60 
4.2.15 Participatie & Communicatie .................................................................................................. 60 
4.2.16 Uitkomsten ............................................................................................................................. 62 

4.3 Analyse project ‘SensHagen’ bewonersinterview ......................................................................... 62 

4.4 Overzicht belangrijkste knelpunten en succesfactoren ................................................................. 68 

5 Casus Enschede: SMART voor slimmer en bewuster reizen in Enschede .................................. 69 

5.1 Introductie ...................................................................................................................................... 69 

5.2 Analyse project ‘SMART’ ............................................................................................................... 70 
5.2.1 Bestuurlijk draagvlak .............................................................................................................. 70 
5.2.2 Ambtelijk draagvlak ................................................................................................................ 71 
5.2.3 Draagvlak burgers .................................................................................................................. 72 
5.2.4 Budget .................................................................................................................................... 74 
5.2.5 Wet- en regelgeving/ Privacy ................................................................................................. 74 
5.2.6 Technologie & Data ................................................................................................................ 75 
5.2.7 Belangen ................................................................................................................................ 76 
5.2.8 De samenwerking/cultuur....................................................................................................... 78 
5.2.9 Rollen & Verantwoordelijkheden ............................................................................................ 79 
5.2.10 Trekkerschap.......................................................................................................................... 80 
5.2.11 Leiderschap ............................................................................................................................ 81 
5.2.12 Businessmodel ....................................................................................................................... 82 
5.2.13 Contracten .............................................................................................................................. 83 
5.2.14 Aanbesteding ......................................................................................................................... 84 
5.2.15 Participatie & Communicatie .................................................................................................. 84 
5.2.16 Uitkomsten ............................................................................................................................. 86 



 
 
 
 
 

5 

 
 
 
 

5.3 Analyse project ‘SMART’ bewonersinterview ............................................................................... 87 

5.4 Overzicht belangrijkste knelpunten en succesfactoren ................................................................. 90 

6 Slotwoord ............................................................................................................................................ 92 

7 Bijlagen ................................................................................................................................................ 93 

7.1 Documenten en Respondentenlijst ............................................................................................... 93 
7.1.1 Amersfoort .............................................................................................................................. 93 
7.1.2 Rotterdam............................................................................................................................... 94 
7.1.3 Zwolle ..................................................................................................................................... 95 
7.1.4 Enschede ............................................................................................................................... 96 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

6 

 
 
 
 

 

 

 

1 Voorwoord  
 
Het document dat voor u ligt is onderdeel van het onderzoeksproject ‘Samen werken aan 

doeltreffende smartcityprojecten’ waarvoor het lectoraat Smart Cities van hogeschool Saxion en 

Universiteit Utrecht in januari 2020 subsidie kregen vanuit het fonds ‘RAAK-publiek’.  

 

In dit document worden uiteenlopende knelpunten en succesfactoren geïdentificeerd die 

stakeholders tijdens het ontwikkelproces van smartcitytoepassingen kunnen ervaren. Daarbij is 

er specifiek aandacht voor collaborative governance. Collaborative governance kan beschreven 

worden als een manier van besturen waarbij overheden samen met andere partijen beslissingen 

nemen over beleid, doorgaans gericht op dialoog en consensus. Collaborative governance is een 

belangrijk concept voor samenwerkingen rondom smartcitytoepassingen, omdat juist bij deze 

projecten vaak veel verschillende partijen betrokken zijn met verschillende inzichten en belangen.  

 

Aan de hand van interviews en workshops met gemeenteprofessionals, bedrijven, 

kennisinstellingen en bewoners zijn voor vier cases de knelpunten en succesfactoren rondom 

collaborative governance geanalyseerd. Een eerste analyse vindt u in het voorliggende document 

(D 1.1). Inzicht in knelpunten is nodig voor de ontwikkeling van instrumenten die gemeenten 

helpen om knelpunten in de samenwerking bij de ontwikkeling en opschaling van 

smartcitytoepassingen te omzeilen of uit de weg te ruimen. In het aansluitende document (D 1.2) 

worden de cases onderling vergeleken om patronen in de knelpunten te herkennen. 

 

 

Veel leesplezier! 
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2 Casus Amersfoort: Kom naar De Kamp voor een leefbare 
straat in de binnenstad 

 

2.1 Introductie 
De casus in Amersfoort heet ‘Kom naar de Kamp’ omdat het project de bezoekers van de 

binnenstad wil uitnodigen om vaker de winkelstraat ‘De Kamp’ te komen bezoeken. Op dit 

moment vormt de Kamper Binnenpoort een visueel obstakel om van de drukbezochte Langestraat 

verder te lopen naar De Kamp. Daarnaast zijn de oversteekbaarheid van de haaks op route 

Langestraat – De Kamp gelegen Zuidersingel/Weversingel en de verkeersdruk op De Kamp 

belemmeringen om De Kamp te bezoeken. De foto hieronder laat de situatie zien, waarbij de 

kijkrichting vanuit De Kamp naar de Langestraat is. 

 

De Kamper Binnenpoort is een monument; dat dit tevens een obstakel vormt, daar is niets aan te 

doen. Aan de oversteekbaarheid van de Zuidersingel/Weversingel en de verkeersdruk op De 

Kamp is wel wat te doen. 

 

Al enkele jaren bedenkt de gemeente plannen voor een aanpak van De Kamp, waarbij een 

noodzakelijke rioolrenovatie een duidelijk aangrijpingspunt vormt: De Kamp moet toch op de 

schop, dan kunnen de leefbaarheid en de aantrekkelijkheid meteen ook worden aangepakt. 

 

Als eerste stap wordt een pilotproject uitgevoerd, waarbij de openbare ruimte op het knooppunt 

De Kamp – Langestraat – Weversingel – Zuidsingel en het eerste deel van De Kamp (de eerste 

50 meter, tot aan de kruising met de Coninckstraat) worden ingericht als ‘shared space’: een 

ruimte die gedeeld wordt door alle typen verkeersdeelnemers, zoveel mogelijk zonder 

afscherming, zonering, verbodsborden en gebodsborden. Onderstaande schets (die echt nog 

maar een schets is) geeft een beeld van de aanpak. 

 

Het idee is om veranderingen die deze ingreep eventueel teweegbrengt in het keuzegedrag van 

de binnenstadsbezoekers met behulp van camera’s te registreren en te analyseren. Het gaat 

feitelijk om camera’s die passanten tellen en hun looprichting registreren, dus niet om het 

vastleggen van beelden.  

 

Door middel van een voormeting (voordat de inrichting als ‘shared space’ plaatsvindt) en een 

nameting kan deze eventuele verandering objectief worden bepaald. Mogelijk wordt deze puur 

kwantitatieve benadering van de bezoekersstroom nog aangevuld met kwalitatief onderzoek: 

interviews met bezoekers over hun beleving van de ruimte en de route.  
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De voormeting heeft plaatsgevonden in december 2020. De nameting zal volgens plan eind 2021 

plaatsvinden. In de tussenliggende periode wordt de omschreven openbare ruimte ingericht tot 

‘shared space’. 

  

De gemeente heeft de uitvoering van de nulmeting in opdracht gegeven aan een 

ingenieursbureau. Dit bureau werkt met een installateur als onderaannemer, die de tijdelijke 

installatie plaatst en die de data registreert. 

 

Binnen de gemeente zijn de volgende afdelingen betrokken: 

• Stad en Ontwikkeling, Programma’s en Projecten (projectleiding fysieke herinrichting de 

Kamp) 

• Bestuur, Strategie en Veiligheid (opdrachtgever en projectmanager smart city-team) 

• IT Dienstverlening en Advies (informatiemanager, lid van smart city-team) 

• Juridische Dienstverlening en Advies (voor het borgen van onder meer privacyaspecten). 

 

 
Winkelstraat ‘De Kamp’ in de binnenstad van Amersfoort  

(Foto: AD 5-12-2019, S. Bernedis van Berlekom) 
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Schets van de herinrichtingsvoorstellen voor de Kamp (gedeelte tussen Weversingel en 

Coninckstraat) en het tracé Weverssingel – Zuidsingel (ter plaatse van de kruising met de 

Kamp). Het idee van een ‘shared space’ op deze kruising komt onder meer tot uitdrukking in 

het voorstel om een drietal bloembakken te plaatsen in dit verkeersgebied. 
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2.2 Analyse project Kom naar de Kamp 
In deze paragraaf zal de casus ‘Kom naar de Kamp’ verder onderzocht en geanalyseerd worden 

met specifieke aandacht voor de samenwerking rondom dit project. De analyse is gebaseerd op 

5 interviews waarvan 4 met vertegenwoordigers van gemeentelijke afdelingen (specialisten op 

het gebied van hierboven genoemde domeinen wetgeving, ICT en ruimtelijke ontwikkeling) en 1 

met vertegenwoordigers van een bewonersorganisatie. Ook is een groepsinterview met dezelfde 

personen gehouden en is een aantal documenten bestudeerd die verstrekt zijn door de 

geïnterviewden. Een lijst van geïnterviewden en geraadpleegde documenten is achteraan in dit 

document opgenomen. De analyse is uitgevoerd door per component patronen te destilleren uit 

de door respondenten geven antwoorden op de interviewvragen. Kenmerkende citaten zijn uit de 

interviewtranscripten gekopieerd ter illustratie. De persoon die de uitspraak gedaan heeft is niet 

bij naam vermeld, wel is er een code toegekend aan alle respondenten. Deze code bestaat uit 2 

letters en 1 cijfer. De eerste letter (P of B) geeft aan of het een professional dan wel een bewoner 

was. De tweede letter geeft de gemeente aan (A = Amersfoort, E = Enschede, R= Rotterdam, 

Z=Zwolle). 

 

2.2.1 Bestuurlijk draagvlak 
Onder dit kopje is allereerst de beleidsmatige context van belang. Deze context is toegelicht door 

PA-5 aan de hand van een Raads Informatie Brief (RIB) van 19 juli 2019 waarin het College van 

B&W het gemeentelijke digitaliseringsbeleid uiteenzet. Citaat uit dit document: “Rond 2015 

benoemde Amersfoort de kansen die digitalisering, technologie en data bieden onder de noemer 

‘smart city’. In 2017 ondertekende Amersfoort de Nationale Smart City Strategie en stelde het 

college het Plan van Aanpak 'Amersfoort Smart City' vast met de visie, doelstellingen en geplande 

activiteiten voor de jaren 2017-2018. In die periode zijn smart city-activiteiten ontplooid op het 

gebied van digitale infrastructuur, veiligheid, handhaving, parkeren, verkeer, meten van de 

leefomgeving en het formuleren van ‘spelregels’ voor het verzamelen van data in de openbare 

ruimte”.  

 

Het document informeert vervolgens de Raad over de smart city-doelstellingen en activiteiten 

voor de jaren 2019-2022. Hierin zijn een viertal sporen onderscheiden aan de hand van een 

kwadrant met een tweetal assen (uit: bijlage 1 van de RIB): 
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Het project ‘Kom naar de Kamp’, althans het gedeelte daarvan dat over passantentellingen gaat, 

past in het kwadrant linksonder: ‘Experimenteren, Pilots op maatschappelijke problemen’. Het 

maatschappelijke probleem is in dit geval de leefbaarheid van de Kamp en omgeving; of, positief 

geformuleerd: de uitdaging om van de Kamp een aantrekkelijk en levendig gebied te maken, waar 

winkeliers en horeca een gezonde onderneming kunnen runnen.  

 

Met het bovenstaande is de bestuurlijke context duidelijk. Maar hoe zit het nu met het bestuurlijke 

draagvlak? Volgens respondenten is dat er sprake is van gedeeltelijk politiek draagvlak (PA-6, 

PA-5, PA-1).  

 

PA-6 geeft aan dat de passantentelling geen doel op zich is; het bestuurlijke draagvlak is er voor 

de ruimtelijke ingreep, die als doel heeft de leefbaarheid te vergroten (zie hierboven).  

PA-5 zegt (in het groepsinterview), dat het bestuurlijke draagvlak vooral nodig is om in de 

beginfase, als het project zichzelf nog niet kan bedruipen, budget beschikbaar te stellen voor de 

aanloopkosten. En PA-1 zegt dat er vooral bij de wethouder die Smart City in portefeuille heeft 

draagvlak is, maar dat de andere wethouders smart city toepassingen niet goed kennen. “Als je 

het hebt over draagvlak, zeker over wethouders, dan suggereer je natuurlijk al dat er iets moet 

zijn als bekendheid, waar gaat het over? Waar hebben we mee te maken? En gevoelsmatig kan 

dat nog wel iets beter heb ik het idee. We hebben wethouder Koser Kaya die voor Smart City 

opgesteld staat. Die is daar ook actief mee bezig, dus die weet heel goed wat er speelt en draagt 

het uit en kan dat ook naar haar collega-wethouders communiceren en vertellen et cetera”.  

 

Samenvattend valt te zeggen dat er voor de casus in Amersfoort nog onduidelijk is of het 

bestuurlijk draagvlak een stimulerende dan een belemmerende factor is, en dat het van belang is 

om de bekendheid van smart city toepassingen binnen het college van B&W te verbreden.  
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2.2.2 Ambtelijk draagvlak 
Het ambtelijk draagvlak is vooral in het groepsinterview aan de orde gekomen (PA-5, PA-3). PA-

5 zegt over ambtelijk draagvlak: “mijn ervaring is dat over het algemeen ambtenaren toch wel 

heel netjes plichtsgetrouw doen wat het bestuur eigenlijk wil en erg weinig anarchistisch zijn; dus 

als het bestuurlijk draagvlak er is dan volgt de rest vanzelf”. 

 

PA-4 brengt naar voren dat er weerstand kan ontstaan vanuit de ambtelijke organisatie (afdeling 

Juridische Dienstverlening en Advies, JDA) wanneer de gekozen oplossing voor het tellen en in 

kaart brengen van de passantenstromen niet zou voldoen aan de AVG. Als voorbeeld noemt de 

respondent een recente casus die in de gemeente speelde: “Wij zijn ook bezig geweest met 

plannen voor plaatsing van telsensoren op verzoek van de collega’s van Handhaving om de 

anderhalvemetersamenleving te handhaven. We hebben dat in nauw overleg gedaan met onze 

afdeling Juridische Dienstverlening en Advies. En onze afdeling JDA heeft nog wel wat factoren 

benoemd waar we wel aandacht aan moeten geven. Dus wel aandachtspunten benoemd die nog 

een belemmering kunnen vormen om de telsensoren op De Kamp te plaatsen”. 

 

Samenvattend valt te zeggen dat er voor de casus in Amersfoort nog onduidelijk is of het ambtelijk 

draagvlak een stimulerende dan een belemmerende factor is.  

2.2.3 Draagvlak burgers  
Respondenten geven aan dat burgers door een informatieachterstand nog weinig betrokkenheid 

voelen met smart city toepassingen in hun stad (PA-3, PA-5). Het is volgens hen belangrijk dingen 

aan burgers uit te leggen, liefst voordat het installeren en meten begint. 

 

PA-5 zegt bijvoorbeeld: “En als wij dan zeggen, Amersfoort wil een living lab zijn, dan zegt een 

deel van de bevolking, maar wij willen geen proefkonijntjes zijn en hoezo eigenlijk zouden wij een 

living lab willen zijn”? En PA-3 zegt: “Wat het punt is, is dat de medewerker die met een nieuw 

idee aan de slag gaat zich niet altijd bewust is op het gebied van privacy en informatieveiligheid. 

Men moet zich telkens realiseren dat in een applicatie een persoonsgegeven kan omgaan. Neem 

deze telcamera’s: een camera kan het volledige individu waarnemen. Dat is een 

persoonsgegeven en daar is men niet altijd bewust van. Andere oplossingen als het ‘blurren’ van 

personen of beelden is als methode ook niet altijd bekend. Maar moet je nu individuen filmen of 

gaat het om aantallen? Het gaat om het laatste”. En in het groepsinterview zegt PA-3: “Je moet 

meer laten zien, wat doe je nou eigenlijk? Waar is het goed voor? En waarom zou je als burger 

dit willen? Dat draagvlak. Hebben we het weer over het draagvlak bij onze inwoners. En dat dat 

doen we weinig. (…) Als een inwoner vraagt waarom de gemeente met een ogenschijnlijk privacy-

onvriendelijke oplossing iets uitvoert of verkeerd doet, en de gemeente heeft dan geen goede 

uitleg waarom, dan leidt dat tot meer kritischere vragen”. 
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Samenvattend valt te zeggen dat er voor de casus in Amersfoort nog onduidelijk is of het 

draagvlak onder bewoners een stimulerende dan een belemmerende factor is; de balans kan 

naar de verkeerde kant kan doorslaan wanneer de gemeente vooraf onvoldoende informatie 

aan burgers geeft of er in de opzet van het project onvoldoende aandacht voor privacyaspecten 

is. 

2.2.4 Budget 
Respondenten geven aan dat de budgetten waarin de gemeente denkt relatief klein zijn (enkele 

tienduizenden euro’s) en dat dit past bij de experimenteerfase waarin Amersfoort nog zit met dit 

project. Er is in de beginjaren (2016-17) een apart budget geweest voor smartcity-experimenten. 

In de huidige periode wordt het geld niet meer apart voor smart city toepassingen gelabeld, en 

komt het uit budgetten van de afdeling BSV en ITDA, en uit budgetten voor thema’s als mobiliteit 

en duurzaamheid (PA-1, PA-4, PA-5). 

 

PA-5 merkt op dat beschikbaarheid van budgetten “wispelturig” is, doordat het geld aanvankelijk 

uit een eigen pot maar nu uit andere potten moet worden gehaald. PA-4 merkt op dat het budget 

wel een grens stelt aan het aantal technische toepassingen waarmee je aan de slag wil in een 

experiment: “als je meerdere technische toepassingen tegelijk willen testen, die leveranciers doen 

het niet voor niets. Die willen wel geld hebben. En budget is niet onbeperkt, dus de 

budgetbeperking zou ik nog als derde factor willen noemen om te zeggen, nee, het is niet handig 

om meerdere technische toepassingen tegelijk te willen testen. Tenzij het natuurlijk gaat om 

gratis, open oplossingen, zoals Jaap net schetste met zo’n website waarop je als handhaver 

dingen kunt invoeren”.  

 

PA-1 merkt op dat er ook direct vooruit gekeken moet worden naar de beheerfase en dat daar 

dus geld voor beschikbaar moet zijn: “men staat niet raar te kijken als je veertig-, vijftigduizend 

euro (…) voor een proefperiode van twee jaar (…) kwijt bent. Maat wat ná deze proefperiode? 

Dan is de meerwaarde gebleken en wil men het wel continueren. Daar zit dan een 

vervolguitdaging: het project is eindig en om het te continueren moeten de beheerkosten daarvan 

door de afdeling gedragen gaan worden. De verantwoordelijk manager moet dan wel ruimte in 

zijn budget hebben of creëren”. 

 

Specifiek voor het project Kom naar de Kamp schetst PA-4 de processtappen die worden 

doorlopen alvorens de projectleider daadwerkelijk naar de wethouder stapt om het project te 

presenteren: “Toen de projectleider vroeg, we willen passantentellingen gaan doen, zijn daar 

technologische middelen voor? Dan begint het Smart City-team rond te kijken, zijn er inderdaad 

technologische middelen? (…) Vervolgens kijken we, werken die binnen de kaders van de AVG? 

(,,,) Dus eigenlijk doen wij eerst een soort toets voordat we het advies ook uitbrengen. Vervolgens 

gaan we kijken, in die fase zitten we nu met de projectleider, de technologische middelen die wij 
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aanreiken, (…) is daar draagvlak voor binnen het projectteam van de projectleider? Daar kijken 

we ook naar budget. Kijk want als het ver boven een ton is bijvoorbeeld, dan weten we al, het is 

niet haalbaar wat we gaan voorstellen. Dus ook al werkt het technisch goed, (…) een ton gaat 

ook door een wethouder denk ik niet geaccordeerd worden, dan is het ook niet haalbaar. En 

vervolgens, als dus die toets gedaan is op de technologie, wetgeving, budget, dan gaan we verder 

het traject in. En dan kan de projectleider ook met een goed verhaal (…) naar de wethouder, om 

dat bestuurlijk draagvlak aan te vragen”.  

 

Samenvattend valt te zeggen dat er voor de casus in Amersfoort nog onduidelijk is of het budget 

een stimulerende dan een belemmerende factor is. Voor de experimentfase zal waarschijnlijk 

budget gevonden worden, dus dan zal budget geen knelpunt blijken te zijn, maar voor de 

beheerfase zal budget mogelijk wel als knelpunt gaan werken, wanneer er vooraf geen rekening 

mee wordt gehouden dat het beheer ook geld kost. 

2.2.5 Wetgeving & Beleid/ Privacy  
Het hoofdstuk ‘Wetgeving’ gaat in Amersfoort geheel over privacy (AVG). Privacyaspecten 

hebben in Amersfoort extra aandacht omdat er in Amersfoort eerder een groot datalek is geweest 

(PA-3). De Privacywetgeving is niet als echt knelpunt benoemd om een smart city toepassing te 

kunnen realiseren, het is meer in bedekte termen door respondenten geuit, bijvoorbeeld 

“uitdaging”, of “dingetje”. Het uitgangspunt ‘Privacy by design’ wordt in Amersfoort in praktijk 

gebracht: afdeling JDA kijkt vanaf het begin mee. Er wordt altijd eerst een juridische toets gedaan 

op het idee. Naast de Functionaris Gegevensbescherming (FG), zelf een onafhankelijk adviseur, 

zijn er bij de afdeling JDA vier privacy-juristen werkzaam die afdelingsmanagers adviseren. 

Marktpartijen denken goed mee in privacy vriendelijke oplossingen, bijvoorbeeld alternatieven 

voor wifitracking. (PA-3, PA-4, PA-1, PA-5). Zoeken naar ‘het minst bezwarende alternatief’ is 

een belangrijk uitgangspunt. 

 

PA-1: “Bij elke oplossing die voorbijkomt, is het eerste wat we willen weten: is de privacy geborgd? 

Is de oplossing ‘Privacy-by-Design’? Daarom wordt er ook zeer regelmatig een DPIA, dat wil 

zeggen een ‘data protection impact assessment’, op de oplossing losgelaten. Omdat dergelijke 

trajecten toch wel veel tijd kosten van verschillende collega’s, is privacy altijd wel een dingetje: er 

moet tijd vrijgemaakt worden in de volle agenda’s van betrokken collega’s”. 

 

PA-3 introduceert een belangrijk begrip in dit verband, ‘minst bezwarende alternatief’: “Nou weet 

je, volgens mij moet je dat gewoon heel simpel houden. Inderdaad van die telsensoren. (…) Wat 

is probleem? Nou het probleem is crowd management. Wat zijn nou alternatieven die je daarin 

onderzocht hebt? En wat is dan het minst bezwarende alternatief? Dat is wat je feitelijk moet 

opzoeken”. Gelukkig helpt de markt daar al bij. PA-3: “Over een systeem moet je echt nagedacht 

hebben. En je hebt gelukkig marktpartijen die het goed doen en dat hebben we nu ook gezien 
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met de camera’s waar we naar gekeken hebben. Dat is dat de ene marktpartij een camera met 

wifi-tracking heeft en weet ik wat allemaal. En de andere partij die heeft heel erg nagedacht hoe 

ze bezoekersstromen in beeld kunnen brengen zonder het individuele gegeven van elke bezoeker 

de registreren”. 

 

PA-3 benadrukt hoe belangrijk communicatie naar de burgers en ondernemers is over wat je meet 

en wat je met de meetgegevens doet. Hij licht vooral het belang van de bewoners en ondernemers 

van het gebied eruit, omdat die elke dag in het gebied zijn en daardoor het tellen en meten niet 

kunnen ontlopen: “Je moet ook rekening houden met de mensen die zelf in de stad wonen. De 

ondernemers die zijn er elke dag dus die zie je elke dag komen en gaan. Ja, moet je dat willen? 

Nou ja, dat kan dat we dat moeten willen. Maar dan moet je dus ook weer ideeën bij hebben van 

hoe en wat. En daarom vind ik het altijd, maar dat vind ik bij elk privacy project vind ik dat van 

belang, is dat je daar heel duidelijk over communiceert. Wat doen we met dat gegeven? Wat doen 

we nou precies? Waar hebben we het voor nodig? Maar wat als u daar een probleem mee heeft? 

Kunt u iets uitschakelen?” 

 

Om duidelijk te maken hoe de gemeente in verlegenheid zou kunnen worden gebracht, schetst 

PA-3 een hypothetisch scenario. “Stel er gebeurt er iets met de database van die telgegevens 

met camerabeelden, waardoor ze online raadpleegbaar zijn. Dan heb je zonder uitgebreide uitleg 

vooraf over het hoe en waarom, iets hard te motiveren achteraf”.  

 

PA-3 stipt aan dat stigmatisering van specifieke bevolkingsgroepen en privacybescherming in de 

praktijk nogal eens dichtbij elkaar blijken te liggen. Dit speelt met name een rol bij camera’s die 

alles filmen, en die analyse van beelddetails mogelijk maken, bijvoorbeeld de kleding of 

haardracht van personen: “Mensen gaan zelf stigmatiseren hè? Die gaan zelf zoeken, iedereen 

zoekt altijd naar een reden. (…) Je moet elke schijn van stigmatiseren wat mij betreft proberen te 

voorkomen. Want stigmatiseren heeft ook weer te maken met persoonsgegevens over het 

algemeen. Een bepaalde doelgroep uitsluiten”. Het gaat in dit voorbeeld niet om wetgeving, maar 

om beleid en werkwijze. Proactief denken, vooraf toetsen van een initiatief, scenario’s bedenken 

voor wat er zou kunnen gebeuren en daarop inspelen met je communicatiebeleid. Hierop 

aansluitend is de stapsgewijze werkwijze van belang die PA-4 heeft geschetst; die werkwijze 

zorgt voor borging van het ethische belang en het privacybelang in een vroeg stadium: “Dan 

begint het Smart City Team om te kijken, zijn er inderdaad technologische middelen? (…) 

Vervolgens kijken we, werken die binnen de kaders van de AVG? (…) Dus eigenlijk doen wij eerst 

een soort toets voordat we het advies ook uitbrengen”. 

 

Is privacywetgeving nu een mogelijk knelpunt voor een smart city project? In Amersfoort vinden 

de respondenten van niet. Zij gaan ervan uit dat er aan het begin van het project een zoektocht 
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zal zijn naar het ‘minst bezwarende alternatief’ en dat dat alternatief (mogelijk met hulp van de 

markt) ook gevonden wordt. Maar wat als die zoektocht niets oplevert? Dan zou privacywetgeving 

wel degelijk een knelpunt c.q. struikelblok kunnen vormen voor een smart city project. Van die 

situatie hebben we nog geen voorbeeld. 

2.2.6 Technologie & Data  
Het project Kom naar de Kamp zit nog in de opstartfase. De technologie voor het tellen en in kaart 

brengen van passantenstromen is nog niet gekozen. Er is wel een sterke voorkeur voor een 

technologische oplossing waarbij niet met opslag van camerabeelden gewerkt wordt. De camera 

produceert wel een beeld, maar dit wordt niet opgeslagen of kan zelfs niet worden opgeslagen. 

De gemeente heeft daar een voorbeeld van gezien in een andere gemeente, en heeft een sterke 

voorkeur om deze technologie ook toe te passen, maar de beslissing daarover is nog niet 

genomen (PA-4). Ook is daarom nog niet bekend hoe en door wie de dataverwerking zal gaan 

plaatsvinden. Er kan daarom op dit moment niet worden vastgesteld of de component 

‘Technologie en data’ een belemmerende dan wel stimulerende factor kan worden. (PA-4, PA-6). 

Belangrijk is in dit verband het bewustzijn dat de gemeente heeft over de veelheid en variatie in 

het aanbod van toepasbare technologie op het gebied van passantentelling.  

 

PA-3: “over een systeem moet je echt nagedacht hebben. En je hebt gelukkig marktpartijen en 

dat hebben we nu ook gezien met de camera’s waar we naar gekeken hebben. Dat is dat de ene 

marktpartij die heeft en een camera en wifi-tracking en weet ik wat allemaal. En de andere partij 

die heeft heel erg nagedacht van hé, ik kijk echt naar bezoekersstromen en ik heb heel het 

gegeven van de personen die zich onder die bezoekers bevinden, heb ik helemaal niet nodig. 

Dus technische ontwikkeling is hartstikke goed, alleen er zijn ook heel veel beunhazen. Die 

bieden wel iets aan dat past bij hetgeen een gemeente zou willen, maar die vergeten daarbij de 

ethische aspecten, de privacy en de informatieveiligheid”. 

 

2.2.7 Belangen 
In de casus Amersfoort zijn de belangen niet expliciet in de interviews aan de orde geweest. Er 

zijn verschillende gemeentelijke afdeling betrokken bij de ontwikkeling van de 

smartcitytoepassing in Amersfoort, maar onbekend is of hier weleens sprake is van botsende 

belangen en zo ja, of dit een knelpunt is.  

Op het moment van de interviews was er nog geen marktpartij geselecteerd, dus er valt niets te 

zeggen over eventuele botsende belangen tussen overhead en markt in deze casus. 

 

2.2.8 Samenwerking/cultuur 

In samenwerking met partijen aan de slag zijn met Smart City projecten is voor de gemeente 

Amersfoort niet alleen een middel, maar ook een doel op zich (PA-5). In de contextverkenning is 
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het kwadrant met de vier ‘sporen’ gepresenteerd. Het vak rechtsboven in dit kwadrant heet 

‘samenwerking, communicatie en inspiratie’. In Smart City projecten werkt de gemeente als regel 

samen met bedrijven, kennisinstellingen, bewonersorganisaties en andere overheden.  

 

PA-5 zegt hierover: “Dus de ondernemers, we hebben de bewoners en dan hebben we ook nog 

kennisinstellingen waar jullie zelf bijvoorbeeld een onderdeel van zijn. We hebben veel vaker ook 

met Saxion dingen gedaan. En ik noemde al de Universiteit Twente, de samenwerking in 

Europees verband (…). Dus er is ook op allerlei niveaus eigenlijk samenwerking, met 

kennisinstellingen vooral”.  

Wat betreft samenwerking met bewonersorganisaties, doelt PA-5 onder meer op het overleg dat 

de gemeente heeft met ‘Power’, een organisatie die zich richt op ouderen en die de gemeente op 

allerlei gebied adviseert, waaronder ook digitalisering en Smart City. (POWER staat voor: Prettig 

Ouder Worden En Relativeren). PA-5: “dat clubje is heel leuk, daar hebben we hele goede 

samenwerking mee, want daar zitten een aantal mensen die zich bewust bezighouden met, wat 

vinden wij dan eigenlijk ook van die controverses in de smart city? We hebben ook samen met 

hun bijvoorbeeld een datawandeling gehouden. Dus waar hangen eigenlijk allemaal nu in de 

openbare ruimte camera’s en sensoren en wat wordt daarmee gedaan? En hoezo kan eigenlijk 

het hekje van de parkeergarage automatisch jouw nummerbord herkennen en wat is daar de 

opslag van?”. 

Binnen de gemeente speelt samenwerking ook een rol. Intern zijn er drie afdelingen betrokken:  

• Programma’s en Projecten (PP), Stad en Ontwikkeling (SO)  

• Bestuur, Strategie en Veiligheid (BSV) 

• IT Dienstverlening en Advies (ITDA) 

• Juridische Dienstverlening en Advies (JDA) en Functionaris Gegevensbescherming (FG). 

 

Omdat het project nog in de opstartfase zit is niet te zeggen of de samenwerking een 

belemmerende dan wel stimulerende factor kan worden. Er is in ieder geval al wel een heldere 

routing en rolverdeling geschetst (zie het 4e bullit onder het kopje ‘Budget’). De afdeling SO (via 

PP) is opdrachtgever, andere afdelingen voeren taken uit, waaronder advisering, levering van 

gegevens, organiseren van een aanbesteding. Na de aanbesteding en gunning komt hier de 

marktpartij bij die de apparatuur installeert en in werking stelt.  

 

Tot zover de samenwerking in de ontwerp- en realisatiefase. Ook belangrijk is alvast na te denken 

over samenwerking in de fase daarna, de beheerfase. In die fase ontstaat mogelijk samenwerking 

met de politie, die mogelijk iets met de verzamelde data kan nadat er een incident heeft 

plaatsgevonden of om een situatie te monitoren bij een plaats waar verdachte activiteiten 

plaatsvinden. 

 



 
 
 
 
 

18 

 
 
 
 

PA-3 zegt hierover: “De politie heeft een vorderingsmogelijkheid. En vorderen betekent feitelijk 

dat ze in beslag nemen. (…) de politie zoekt de samenwerking op en daar kom je in de problemen, 

omdat de wetgeving daar niet in voorziet. Omdat bestuursrecht en strafrecht uiteenlopen (…) Je 

bent pas verdachte op het moment dat er een strafbaar feit is gepleegd en je een redelijk 

vermoeden hebt van schuld. Dan word je verdacht. En dan word je veroordeeld of dan krijg je 

een cautieplicht, dan word je aangehouden, cautieplicht enzovoort en dat maakt het bijzonder 

complex. En dat is hier dus ook. Mag je die dingen vermengen? Nee, je mag ze wettelijk gezien 

niet zonder meer niet vermengen. Maar je ziet dat de politie dat graag in samenwerking met de 

gemeente gaat doen, voor de opsporing van criminele feiten.”.  

 

Iets verderop in het interview zegt PA-3: “als je met de politie samenwerkt, heb je de wet 

Politiegegevens. Moet je een convenant hebben met de politie. Dan mag de politie gegevens 

delen. Mag die dan gegevens delen met de gemeente? Nee, feitelijk niet maar dat gebeurt toch. 

Want dat gebeurt heel veel. Maar feitelijk, wij mogen wel met de politie delen, maar de politie mag 

geen strafrechtelijke gegevens met de gemeente delen. Behalve als het gaat om bijvoorbeeld 

artikel 7 van de Opiumwet”. 

 

Samenwerking tussen gemeente en politie is, zoals uit het bovenstaande blijkt, aan regels 

gebonden. Die regels kunnen belemmerend werken. Of dat zo gaat werken in het project Kom 

naar de Kamp is niet te zeggen, maar een heldere en regelvaste samenwerkingsstructuur is bij 

het project zeker een belangrijk aandachtspunt. 

2.2.9 Rollen & Verantwoordelijkheden  
Bij de analyse van de interviewverslagen levert het zoeken naar passages die gaan over rollen 

en verantwoordelijkheden deels informatie en inzichten op die samenvallen met wat hierboven al 

beschreven is bij ‘budget’ en bij ‘samenwerking’, maar er komt ook een nieuw aspect naar voren 

en dat is de eindverantwoordelijkheid van de lijnmanager van de afdeling Bestuur, Strategie en 

Veiligheid voor privacyaspecten in Smart City projecten.  

 

PA-3 zegt bijvoorbeeld: “We hebben zo’n twintig afdelingen die allemaal hun eigen processen en 

ideeën hebben bij hoe je de stad moet bedienen. En onze privacy juristen die ondersteunen hen 

daarbij door middel van het geven van privacy advies. De uiteindelijke verantwoordelijkheid over 

het proces ligt bij de proceseigenaar en dat is de afdelingsmanager. In dit geval bijvoorbeeld 

Smart Cities ligt bij PA-5, afdelingsmanager voor de openbare orde en de veiligheid van de 

gemeente Amersfoort. En hij moet dus zorgen dat die in lijn is met privacy en informatiebeveiliging 

en ik houd daar weer toezicht op. Op het moment dat er iets speelt dan gaat hij (…) met de jurist 

om tafel en af en toe kom ik om de hoek kijken als het spannend wordt”. 

 



 
 
 
 
 

19 

 
 
 
 

Het Smart City-team valt onder dezelfde afdeling en dus onder dezelfde lijnmanager. De lijnen 

zijn dus kort in Amersfoort.  

 

Samenvattend valt te zeggen dat er voor de casus in Amersfoort nog onduidelijk is of het 

component ‘rollen & verantwoordelijkheden’ een stimulerende dan een belemmerende factor is, 

en dat in het verdere verloop van het project de rol van de afdelingsmanager belangrijk zal zijn.  

2.2.10 Trekkerschap 
De afdeling Programma’s en Projecten (PP) trekt het fysieke project (de herinrichting zelf) en de 

afdeling Bestuur, Strategie en Veiligheid regelt de Smart city component (installeren telcamera’s 

en regelen dataverwerking). De coördinator van het Smart City-team ziet haar rol vooral als 

adviserend: PA-4: “In mijn ogen is in dit project de trekker de projectleider van de afdeling 

Programma’s en Projecten, want hij is degene die formeel de projectleider is van herinrichting 

van De Kamp. Wij zitten hier bij elkaar om de projectleider te helpen, zo zeg ik het. En om de 

projectleider te adviseren, maar de projectleider moet het willen. En als de projectleider het wil, 

dan gaat het naar zijn programmacoördinator en dan gaat het vervolgens naar de wethouder”. 

 

Het tempo van het project en de keuzes die gemaakt worden wordt dus uiteindelijk bepaald door 

de afdeling PP. 

 

Samenvattend valt te zeggen dat er voor de casus in Amersfoort nog onduidelijk is of het 

trekkerschap een stimulerende dan een belemmerende factor is; 

2.2.11 Leiderschap 
Omdat het project Kom naar de Kamp nog niet echt op stoom is gekomen, is er over leiderschap, 

stijl van leiding geven en de continuïteit daarvan op het niveau van het project zelf, nog geen 

informatie beschikbaar. Wel is dat het geval voor het leiderschap op het hogere, bestuurlijk 

niveau. 

 

PA-5 zegt over dit leiderschap: “In (…) was de situatie heel anders, want er was één wethouder 

en die vond dit wordt heel belangrijk om (…) weer een nieuwe impuls te geven . En die trok er 

geweldig aan. Die trok het hele college mee. Die liet scholen dingen doen. Die deed prestaties. 

Dus daar had je een bestuurlijke figuur die een enorm leiderschap op dit ene project deed”. De 

relatie met het type leiderschap op het niveau van het project wordt even verderop in hetzelfde 

interview duidelijk. PA-5: “Dit (het project Kom naar de Kamp) is echt een samenwerkingsproject 

waarbij een heleboel mensen in consensus tot dingen zijn gekomen en niet iets wat gedreven 

wordt door één begeesterde gek, zal ik maar zeggen”.  
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Samenvattend valt te zeggen dat er voor de casus in Amersfoort nog onduidelijk is of het 

leiderschap een stimulerende dan een belemmerende factor is. Wel duidelijk is dat je leiderschap 

op projectniveau niet los kunt zien van het leiderschap in de hogere regionen. De ‘begeestering’ 

zal uiteindelijk ergens vandaan moeten komen; als dit niet van de bestuurder is, dan wellicht van 

een ambtelijk opdrachtgever.  

2.2.12 Businessmodel 
Respondenten geven aan dan men nog in de experimentele fase zit en in die fase is een 

businessmodel nog niet aan de orde (PA-5). PA-5 zegt: ”als je een echt goed businessmodel 

hebt, dan kan de markt het zelf dragen, omdat de opbrengsten hoger zijn dan de uitgaven (…) 

Terwijl hier, het is natuurlijk nog een experimenteel ding. Levert het nou informatie op die zoveel 

waard is dat het investering in de technologie rechtvaardigt? En dat weten we nog niet. Dat is 

eigenlijk dit experiment juist”. 

 

PA-1 raadt aan om voor een oplossing een gemeentebreed businessmodel te maken. Dit omdat 

een Smart City-oplossing van toegevoegde waarde kan zijn voor meerdere afdelingen. Als 

voorbeeld geeft de respondent de geluidssensoren op het Onze Lieve Vrouwenkerkhof: “De, 

geluidssensoren die daar opgehangen zijn, waren primair bedoeld voor de afdeling Handhaving 

om te kunnen handhaven op verleende evenementvergunningen. Het ging dan om het 

handhaven van een maximaal geluidsniveau. Maar dezelfde geluidsensoren zijn ook bruikbaar 

voor bijvoorbeeld veiligheid: de registratie van een plotseling hoog geluidsniveau, bijvoorbeeld 

een harde knal of geschreeuw, kan op iets duiden (…) Iets wat je liever niet wilt op die locatie”. 

 

Samenvattend valt te zeggen dat er voor de casus in Amersfoort nog onduidelijk is of het al dan 

niet aanwezig zijn van een businessmodel een stimulerende dan een belemmerende factor is. Er 

is op dit moment nog geen businessmodel, maar dat knelt in deze vroege fase nog niet. 

2.2.13 Contracten 
In Amersfoort is de ontwikkelfase nog pas kort geleden gestart en is er nog geen contract 

afgesloten met een marktpartij voor de ontwikkeling, de installatie en de dataverwerking. Deze 

component is interviews ook niet in zijn algemeenheid aan de orde geweest in de interviews. Er 

is dus niet te zeggen of deze component een knelpunt of succesfactor kan zijn.  

2.2.14 Aanbestedingen 
De aanbesteding van de opdracht aan het bedrijf dat de telcamera’s gaat plaatsen bij de Kamper 

binnenpoort moet nog plaatsvinden, maar toch kan er nu al wat over dit aspect worden gezegd. 

  

PA-1 legt uit: “Onze vraag zetten we bij meerdere leveranciers uit. Dat resulteert in vraag en 

wedervraag en regelmatig ook in een gesprek met onderaannemers. Daardoor duurt het vaak 

even voordat je een paar goede offertes krijgt. Je bent snel drie maanden verder: het kost gewoon 
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heel veel tijd”. PA-1 vraagt zich hardop af of er misschien een alternatief is voor de tijdrovende 

aanbestedingsprocedure: “Als je voorafgaand onderzoekt welke sensoren je nodig hebt en welke 

leverancier(s) daar voor in aanmerking komen, dan kun je met een marktconsultatie een eerste 

stap maken. Zodra je weet wat de kosten voor aanschaf of huur, implementatie en beheer voor 

een benoemde periode zijn, weet je ongeveer hoever je kan komen met je beschikbare budget. 

Daarbij ook rekening houdend met vervanging bij defect of vandalisme. De uitkomst kan dan 

betekenen óf dat je het onderhands, dus als projectclub, kan realiseren óf toch een aanbesteding 

in moet en onder andere de afdeling contractmanagement moet aanhaken.” 

 

Naast de vraag of je voor een aanbesteding gaat en zo ja voor welk type, speelt ook de vraag 

welke aspecten bij de gunning een rol spelen, en welk gewicht die krijgen. PA-1 pleit ervoor om 

een relatief groot gewicht toe te kennen aan kwaliteitsaspecten, snelheid van werken enzovoort, 

d.w.z. andere aspecten dan prijs alleen. PA-1 zegt hierover: “Ik denk dat het ook belangrijk is hoe 

je die aanbesteding dan in schiet. Als op jouw criterialijstje als zwaarstwegend punt de euro staat, 

dan ben je in mijn ogen verkeerd bezig. Want uiteindelijk gaat het om het functionele: krijg je wat 

je wilt, met de juiste kwaliteit? Juist die punten, je requirements, moet je goed benoemen: de 

sensor moet aan deze eisen voldoen, de software of applicatie moet dit en dit opleveren of dat 

en dat inzicht geven. En ja, het geld telt ook mee, maar het zou in de hele aanbesteding, 

afhankelijk van al je criteria natuurlijk, zo’n één vijfde van het totaal moeten zijn”. 

 

Enkele belangrijke aandachtspunten bij het aspect ‘aanbesteding’ zijn hiermee aangestipt. Of er 

hier sprake is van een belemmerende dan wel stimulerende factor, is nog niet te zeggen. Een 

effectieve sturing op kwaliteit is in ieder geval te bereiken door een relatief groot gewicht toe te 

kennen aan kwaliteitsaspecten in de eventuele aanbesteding; in dat geval kan een aanbesteding 

mogelijk stimulerend werken voor het project. 

2.2.15 Participatie & Communicatie  
Grote lijn bij dit thema is dat het op dit moment nog niet speelt, maar dat de gemeente een hoog 

bewustzijn aan de dag legt van het belang ervan, en dat voor de fasen van het project die nog 

komen gaan. De gemeente heeft ervaring met het organiseren van inbreng van bewoners op 

verschillende manieren.  

 

PA-1 verwijst als voorbeeld naar de communicatie bij een project op een uitgaansplein en zegt: 

“(…) beeldmateriaal en dat publiceer je dan op je eigen social media natuurlijk: Facebook, 

Instagram, wat je als gemeente maar gebruikt. Maak ook zeker flyers: even in de betreffende wijk 

of buurt door de bus gooien met het een en ander erop. Zaken als: hier kun je heen bellen, dit is 

een websitelink, hier staat informatie en als u vragen hebt stuur ze naar dit e-mailadres”. 
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Op De Kamp zijn woningen gevestigd maar daarnaast ook winkels. Is communicatie naar 

winkeliers iets anders dan naar bewoners? Die vraag is onder meer voorgelegd aan PA-1. Hij 

reageert: “winkeliers hebben natuurlijk altijd een commercieel belang (…), dus veelal getriggerd 

door ‘what is in it for me’? Hoe kan ik en mijn bedrijf er nou beter van worden? De respondent 

weet niet hoe die communicatie dan aangevlogen kan worden: “Maar met die communicatie (…) 

heb ik niks mee te maken, hoe je dat dan moet aanvliegen. Ik weet wel dat we als gemeente 

accountmanagers voor het MKB hebben die in de stad de contacten onderhouden (…), die zullen 

ze dan ergens (…) moeten bijschakelen, lijkt mij”. 

 

In Amersfoort speelt een rol dat de lokale media in het algemeen kritisch zijn t.a.v. het 

gemeentelijk beleid, en dat geldt ook voor privacy beleid. Een incident dat een aantal jaren 

geleden plaatsvond draagt bij aan die kritische houding. PA-3 geeft het volgende antwoord op de 

vraag of de pers een rol speelt in de communicatie en beeldvorming: “Ja zeker, zeker. Want die 

pakken het op. En in andere kranten zie je een heel klein berichtje, maar bij Amersfoort is het 

‘Hebben ze dan nog steeds niets geleerd’? Weet je wel? En dat is het crue”. 

 

De pers kan wel denken van niet, maar de gemeente heeft wel degelijk geleerd. De gemeente 

kan in proberen te spelen op de kritische houding van de pers (PA-3). PA-3: “Mijn uitgangspunt 

is dat als wij het goed geregeld hebben, dan mogen de media er van alles van vinden. Maar dan 

hebben wij het goed geregeld.”. 

 

In het groepsinterview is de rol van de media in de communicatie ook meegenomen. De vraag 

die neergelegd is in de groep, luidde: “Is het van belang voor het slagen van het project om lokale 

media zoals het AD en Rtv Utrecht op je hand te krijgen? Hoe zou dat eventueel kunnen?”. PA-2 

reageert daarop als volgt: “Het gaat niet zozeer om het tellen, maar het gaat erom wat er met De 

Kamp gedaan gaat worden. En dat is natuurlijk heel interessant voor de bevolking, voor de 

Amersfoorter om te weten wat de gemeente daar voor ideeën voor heeft. En ja, daar zou ik forse 

ruimte aan geven qua communicatie”. En PA-5 reageert hierop met de woorden: “enerzijds, wij 

hebben het nodig dat de lokale media verslag doen van projecten die lopen die verbetering 

brengen voor Amersfoorters. En De Kamp is natuurlijk een veel bezocht en heel bekend gebied. 

Dus dat is sowieso prettig en leuk. Anderzijds voelen wij het ook als onze taak als overheid om 

de discussie voeding te geven over Smart City technologie en de voor- en nadelen daarvan”. 

 

De citaten bevatten al een aanzet voor de onderwerpen waarover naar en via de media door de 

gemeente gecommuniceerd kan worden: de concrete fysieke aanpassingen en de concrete tel-

activiteiten daaromheen enerzijds, en een meer abstracte, ethische input aan de discussie 

anderzijds. PA-3, in het groepsinterview: “En dat draagt bij aan waarom je iets doet, door het uit 

te leggen aan onze burgers. En dat is dus niet ‘op je hand brengen’, maar gewoon dat je met 
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goede participatie, met goede communicatie de burger echt uitlegt, wat doen we nou eigenlijk en 

waarom hebben we daartoe besloten? En als je dat doet, dan kun je altijd een fout maken, maar 

dan sta je niet gelijk met vijf nul achter. Dan sta je met één nul achter”. 

 

Samenvattend: Participatie en communicatie kan een succesfactor worden, doordat het nu al 

scherp op het netvlies van de gemeente staat, maar het is lastig te voorspellen of daar ten volle 

van geprofiteerd zal kunnen worden. Communicatie is niet een factor die je volledig kunt 

beheersen. Je hebt o.a. de media niet in de hand. En van participatie ben je evenmin zeker, 

hoeveel energie je ook in de werving en activiteiten steekt. 

 

2.2.16 Uitkomsten 
Er is in de interviews niet ingegaan op de vraag of de uitkomsten van het project gemeten zullen 

worden en of hiervoor aan het begin doelstellingen zijn geformuleerd. Indirect valt uit het materiaal 

wel af te leiden dat er nog geen doelstellingen zijn geformuleerd voor het smartcityproject zelf, 

omdat de gemeente nog bezig is de doelstellingen vast te leggen voor het fysieke project (de 

aanpak van de openbare ruimte en het winkelbestand in de betrokken straat). Het smartcityproject 

is volgend t.o.v. het fysieke project. De doelstellingen voor het smartcityproject kunnen pas 

geformuleerd worden op het moment dat de doelstellingen voor de fysieke aanpak helder zijn. 

Duidelijk is dat op dit moment nog niet valt te zeggen of de component ‘Uitkomsten’ in Amersfoort 

een knelpunt of een succesfactor is.  

2.3 Analyse project ‘Kom naar de Kamp’: bewonersinterview 
Omdat het project in Amersfoort nog niet is aanbesteed, kon er in het kader van dit onderzoek 

geen contact opgenomen worden met bewoners en ondernemers in het gebied zelf. Dat zou ruis 

kunnen veroorzaken die de uitvoering van het project in de weg zou kunnen zitten. De gemeente 

reikte voor de uitvoering van het onderzoek onder bewoners een alternatief aan. Er is in 

Amersfoort een organisatie met de naam POWER. Dit staat voor Prettig Oud Worden en 

Relativeren in Amersfoort. Binnen deze club bestaat een werkgroep die zich met de digitalisering 

van de stad bezighoudt. Van deze werkgroep zijn twee leden geïnterviewd voor dit onderzoek. 

 

Draagvlak burgers 

De respondenten geven aan dat ze liefst breder kijken dan alleen de smart city toepassing (het 

tellen van passanten). Zij willen ook kijken naar: wat wil de gemeente met het gebied? Welke 

functie heeft het, willen we daar iets aan veranderen en hoe dan? Moet de buurt niet eerst 

meepraten over de ruimtelijke ingreep zelf? (BA-1, BA-2). BA-1 zegt daarom: “ (…) Dat het ruimer 

is dan alleen eens even een digitale oplossing van mensen tellen, maar dat het eigenlijk gaat om 

überhaupt participatie van de buurt in wat er gaat gebeuren”.  
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De geïnterviewden spitsen het denken en praten over de functies van de verschillende 

deelgebieden in het centrum toe op de winkelfunctie (BA-1, BA-2). BA-2: “Je hebt gewoon 

stedelijke ontwikkelaars nodig die daar eerste visie over neerleggen van goh, Amersfoort, hoeveel 

winkels heb je? Welke kant wil je uit met je winkels? (…) We kunnen wel allemaa l tellingen in dat 

gebiedje gaan doen, maar ze zullen toch wel echt een stedelijke visie moeten ontwikkelen over 

waar ze naartoe willen met het winkelareaal”. 

 

Ook vinden de geïnterviewden het louter in kaart brengen van passantenstromen een te magere 

uitkomst van het onderzoek dat de gemeente wil doen. Naast de stromen moet ook de beleving 

van de passanten gemeten worden, vinden zij (BA-1, BA-2). BA-1 zegt hierover: “Dat er veel meer 

onderzoeksmethoden zijn dan alleen maar kijken wat de stromen zijn. Je moet ook vragen aan 

de stromen wat ze vinden”. 

 

Participatie & Communicatie  

Allereerst vragen de respondenten aandacht voor de participatie van burgers en ondernemers in 

beslissingen over de geplande ruimtelijke ingreep (en pas daarna over het in kaart brengen van 

de passantenstromen). BA-2 zegt hierover: “Maar de bedoeling is toch van de gemeente dat daar 

gewoon inspraak op komt, dat is een normale procedure, toch?” 

 

Geïnterviewden vinden participatie belangrijk en geloven in de meerwaarde ervan (BA-1, BA-2). 

BA-2 stelt: “Als je mensen laat participeren, dan heb je kans op betere resultaten. Creatieve 

geesten in de bevolking kunnen nog weleens iets aanbrengen waar in het gemeentehuis echt niet 

aan gedacht is”.  

 

Daarnaast benadrukt een van de geïnterviewden in de communicatie vanuit de gemeente het 

belang van openheid (BA-2). BA-2 geeft dit aan met de woorden: “De gemeente moet dit in alle 

openheid doen. Daar begint het al mee. Transparantie, de mensen informeren, wat ze gaan doen 

en meten. En als je praat over Smart City, is dat gewoon een ethische regel eigenlijk die je zou 

moeten hanteren. Informeer de mensen, laat ze zien of demonstreer waar je mee bezig bent, 

wees daar open over, ook over die tellingen. Dan krijg je ook mensen mee om erover mee te 

denken en dan krijg je ook burgerparticipatie tot stand”. 

 

Op de vraag of transparantie in het ontwikkelingsproces als een succesfactor te benoemen is, 

komt het antwoord (van BA-2): “Ik vind het een randvoorwaarde. (…) Geen succesfactor, maar 

wel een randvoorwaarde”.  

 

Op de vraag of er speciale aandachtspunten zijn voor de aanpak om burgers en ondernemers in 

het gebied te benaderen komt als antwoord, dat de gemeente het taalgebruik op de doelgroep 
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moet afstemmen (BA-1, BA-2). Er wonen en werken volgens hen relatief veel mensen met een 

migratie-achtergrond in het projectgebied. BA-1 zegt: “(…) een eenvoudig taalgebruik. Maar dat 

geldt niet alleen voor die wijk, dat vind ik voor de hele stad”. BA-2 vindt dat je daarnaast ook 

rekening moet houden met de minder gunstige situatie waarin mensen verkeren: “Een heleboel 

van die mensen zitten nog in een overlevingsstatus, laat ik het zo zeggen. Dus ze proberen 

gewoon hun bestaan te redden en te overleven (…) de Nederlander die zegt nou, ik vind het wel 

lekker rustig zo, zonder auto’s. Maar voor hun (*) is dat helemaal geen item, zij moeten gewoon 

omzet in de winkel hebben en ze moeten gewoon parkeerplaatsen hebben”.  

(*) Respondent bedoelt hier de eerdergenoemde ‘mensen die proberen te overleven’. 

 

Technologie & Data  

Er is in deze casus nog niet gekozen voor een bepaalde technologie, daarom kunnen 

respondenten nog niet beoordelen of de juiste technologie is gekozen voor deze smart city 

toepassing. De keuze van de technologie is in het interview wel aan de orde geweest, maar dan 

gerelateerd aan privacyaspecten en niet aan functionaliteit (zie onder het volgende kopje). 

 

Wet- en Regelgeving/ Privacy  

De respondenten maken zich zorgen over privacy. Er zijn op dit moment nog verschillende opties 

voor de toe te passen technologie voor het in kaart brengen van de passantenstromen. De 

geïnterviewden hebben een voorkeur voor een systeem waarbij geen concrete, tot personen 

herleidbare beelden opgenomen worden (BA-1, BA-2). BA-1 zegt hierover: “wat jullie net 

vertelden over hoe ze het in Nijmegen doen, dan denk ik nou, dat voelt goed. Dat zijn geen 

realistische beelden, dat zijn grafische weergaves. (…) Want als je ons zou vragen, in een 

passantentelling zou ik zeggen ‘nou, maar wat ga je doen’? Komen daar beelden van, dan heb ik 

bezwaar”. 

 

Tot besluit: Beknopte vergelijking 

Wanneer we de resultaten van de bewonersinterviews vergelijken met de interviews met 

professionals vallen wat overeenkomsten en verschillen op. Zie hieronder. 

- Ten aanzien van de component ‘draagvlak burgers’ valt op, dat de burgers een breder 

perspectief hanteren dan de professionals: voorafgaand aan de vraag of er draagvlak is voor 

passantentellingen, moet je je volgens hen afvragen of er draagvlak is voor de ruimtelijke 

ingreep. 

- Ten aanzien van de component ‘participatie een communicatie’ valt op, dat de burgers wat 

concreter zijn in hun ideeën over de aanpak dan de professionals. Zij benadrukken het belang 

van openheid en transparantie, en propageren een doelgroepgerichte manier van 

communiceren, waarbij eenvoudig taalgebruik volgens hen de standaard moet zijn. 
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- Ten aanzien van de component ‘Wet- en regelgeving/privacy’ is er een duidelijke parallel met 

de visie van professionals (met name met die van de geïnterviewde functionaris 

gegevensbescherming): een technologische oplossing waarbij geen beelden worden 

geregistreerd die tot personen herleidbaar zijn, heeft de voorkeur. 

 

2.4 Overzicht belangrijkste knelpunten en succesfactoren 
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de uitkomsten van deze casus. Veel van de 

componenten worden door respondenten als neutraal aangemerkt, omdat het smartcity project 

zich nog in de ontwikkelingsfase bevindt.  

 

Knelpunt Succesfactor Neutraal  

  Bestuurlijk draagvlak. 

  Ambtelijk draagvlak. 

  Draagvlak burgers. 

  Budget: in beheerfase wel mogelijk knelpunt. 

  Wet- en regelgeving, i.h.b. de AVG: uitgangspunt 

is dat ‘het minst bezwarende alternatief’ wordt 

gevonden en gebruikt. 

  Rollen en verantwoordelijkheden. 

  Samenwerkingscultuur. 

  Leiderschap: uitgangspunt is dat de begeestering 

óf vanuit het bestuur, óf van de ambtelijk 

opdrachtgever komt. 

  Aanbesteding: Geen knelpunt doordat voor een 

eenvoudige onderhandse aanbesteding 

(ontwikkelopdracht) is gekozen. 

  Technologie en data: Geen knelpunt doordat de 

ontwikkelende marktpartij goed met gemeente 

meedenkt in de keuze van technologie en in de 

verwerking van data. 

  Businessmodel. 

  Participatie en communicatie: dit staat scherp op 

het netvlies van de gemeente als aandachtspunt in 

de opzet en uitvoering van het project, maar de 

participatie is nog niet gestart. 
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3 Casus Rotterdam: De CENT-R voor een beter straatbeeld 
en een circulair ontwerp 

 

3.1 Introductie 
De CENT-R (Connective Energy Network Tool Rotterdam) is een prototype voor een modulaire 

‘straatkast’, d.w.z. een afgeschermde kast in de openbare ruimte waar elektrische voorzieningen 

in zitten. Die voorzieningen kunnen bijvoorbeeld zijn: laadvoorziening voor elektrisch rijdende 

voertuigen, sensoren voor het doen van metingen en openbare verlichting (ingebouwde lichtmast 

met armatuur).  

 

Het doel van de CENT-R is een ‘schone straat’, dat wil zeggen een straat waarin het aantal 

‘straatkasten’ tot een minimum is teruggebracht. Dit bevordert een prettig straatbeeld en de 

toegankelijkheid van de straat (minder obstakels), en bespaart op materiaal. De kast is naar 

behoefte modulair uit te breiden en ook weer in te krimpen wanneer de behoefte weg mocht 

vallen. Duurzaamheid (circulariteit, besparing op materiaal voor de omkasting en voor bekabeling) 

is ook een belangrijk doel van de CENT-R. 

 

De CENT-R is een gezamenlijke ontwikkeling van een overheid en een marktpartij, te weten 

gemeente Rotterdam en Lightwell. Er is octrooi op het prototype aangevraagd en verkregen. 

Beide partijen hebben het volledige intellectueel eigendom, waarbij de gemeente heeft bedongen 

niet gebonden te zijn aan Lightwell bij de eventuele opschaling en Lightwell heeft bedongen vrij 

te zijn in het aanbieden van het product aan andere gemeenten, ook in het buitenland, zonder 

dat de gemeente daarbij enige aanspraak kan maken op bijvoorbeeld een deel van de winst. 

 

Vanuit de gemeente was de dienst Stadsbeheer, afdeling Openbare Verlichting de initiator en 

trekker. Andere betrokken afdelingen waren:  

• Smart city team (om de koppeling te leggen met het digitaliseringsprogramma van de stad) 

• Afdeling Ruimte en Wonen - Stadsontwikkeling (voor de landschappelijke inpassing van 

de straatkasten) 

• Andere afdelingen van de dienst Stadsbeheer, die verantwoordelijk zijn voor databeheer, 

oplaadpunten voor elektrisch rijdende voertuigen, technische aspecten bij plaatsing van 

objecten in de openbare ruimte, antennebeleid 

• Wijkorganisatie Reyeroord (voor de communicatie met bewoners en de Veenoordschool 

 

Buiten de gemeente waren betrokken partijen (naast het genoemde Lightwell): 

• Engie: voor het beheer en exploitatie van de laadvoorziening voor elektrisch rijdende 

voertuigen 
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• Citytec: voor de plaatsing en het onderhoud van de openbare verlichting 

• Stedin: voor het realiseren van de nieuwe netaansluiting 

• Valmont: leverancier van de lichtmasten die in het prototype zijn gebruikt 

• Hogeschool Rotterdam/ Da Vinci college: mee-ontwikkelen van het prototype 

 

Er zijn drie stuks van het prototype geïnstalleerd in de wijk Reyeroord (deel van IJsselmonde) 

met het doel hier een jaar lang mee te experimenteren. Dit prototype is uitgerust met een 

lichtmast, maar het mag volgens de initiator van de gemeente, PR-11, uitdrukkelijk géén ‘slimme 

lichtmast’ heten. Reden daarvan is dat mensen zouden kunnen denken dat combinatie met een 

lichtmast noodzakelijk is, maar dat is niet zo. Van het prototype in Reyeroord zijn er twee uitgerust 

met een lichtmast, de derde is dat niet. Twee van de drie CENT-R’s bieden de oplaadmogelijkheid 

voor elektrisch rijdende voertuigen.  

 

Bij het experiment zullen bewoners alsmede de leerlingen en docenten van de nabijgelegen 

school, het Veenoord College, betrokken worden om de behoefte te peilen aan voorzieningen die 

zij nuttig vinden. Een selectie van de nuttig gevonden voorzieningen zal ingebouwd worden in het 

prototype waarna wordt gemonitord of deze werken zoals beoogd. Het experiment startte met de 

feestelijke ingebruikstelling van het prototype door de wethouder op 21 januari 2020, zie foto’s 

hieronder. 

 

  

Zijaanzicht van de CENT-R Wethouder Barbara Kathmann met Peter 

Wijnands, de initiator van de CENT-R vanuit de 

gemeente 
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In een van de CENT-R’s zit een aansluiting voor een ‘Energy Floor’, de ‘Walker’. Een aantal 

stoeptegels is als het ware vervangen door een zonnepaneel. Door eroverheen te lopen, of erop 

te dansen/springen/hinkelen, wek je stroom op. Dit concept past goed bij de opleidingen die 

leerlingen volgen op het Veenoord. Die opleidingen zitten in de sfeer van gezondheid en 

bewegen.  

 

Eind september 2020 vond de ingebruikname van de ‘Walker’ plaats. 

 

 
De ‘Energy Floor’, die is aangesloten op een van de 

CENT-R’s. 

(Foto: Ruud Koppenol) 
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3.2 Analyse CENT-R 
In deze paragraaf zal de casus CENT-R verder onderzocht en geanalyseerd worden met 

specifieke aandacht voor de samenwerking rondom dit project. De analyse is gebaseerd op 8 

interviews met vertegenwoordigers van betrokken partijen (6 met gemeentelijke 

vertegenwoordigers en 2 met bedrijven) alsmede een aantal documenten die verstrekt zijn door 

de geïnterviewden. Een lijst van geïnterviewden en geraadpleegde documenten is achteraan in 

dit document opgenomen.  

3.2.1 Bestuurlijk draagvlak 
Onder dit kopje is allereerst de beleidsmatige context van belang. Deze context is toegelicht door 

geïnterviewde PR-3. Rotterdam heeft ambities op het gebied van digitalisering. “Een digitale 

voorbeeldstad. Dat is wat Rotterdam wil zijn”, zo stelt de startnotitie voor het Handvest Rotterdam 

Digitaal, dat de gemeente aan het opstellen is. Digitalisering wordt door Rotterdam niet alleen 

gezien als middel, bijvoorbeeld om data te verzamelen en te transporteren, maar ook als doel, 

namelijk om van de activiteiten rondom digitalisering een economische factor van belang te 

maken. Voor digitalisering van de buitenruimte (Smart City toepassingen) is een kerngroep van 

ambtenaren aangewezen. Bij dit bureau Smart City werken 14 ambtenaren.   

 

Naast de eigen wens vanuit de gemeente om grootse dingen te doen op het gebied van Smart 

City is er soms ook druk vanuit de landelijke of zelfs Europese politiek om Smart City 

toepassingen te ontwikkelen en uit te rollen. Zo kwam er vanuit Europa het verzoek om een 

experiment met meteen maar 5000 slimme lantaarnpalen uit te rollen in Rotterdam. (Bron: 

interview met PR-7). 

 

Met het bovenstaande is de bestuurlijke context duidelijk. Onderstaand duiden we het bestuurlijke 

draagvlak nader aan. 

 

Barbara Kathmann is de wethouder die digitalisering in portefeuille heeft, evenals economie. Die 

koppeling tussen economie en digitalisering is er dus al op collegeniveau. Zij maakt zich o.a. sterk 

voor Smart City toepassingen en vormt ook naar buiten toe het gezicht van de Smart City ambities 

van de gemeente, zoals onder meer bleek bij de eerdergenoemde feestelijke ingebruikstelling en 

haar toespraak op 21 januari. 

 

De Raad denkt goed mee maar is ook kritisch, o.a. op het aspect privacy. Zo zijn er vragen gesteld 

door enkele gemeenteraadsleden over o.a. privacyaspecten van de CENT-R, die via de 

wethouder schriftelijk beantwoord zijn. (Bron: interview PR-3, PR-7; document zie bijlage 5.2)  

 



 
 
 
 
 

31 

 
 
 
 

3.2.2 Ambtelijk draagvlak 
Rotterdam heeft als grote stad ook een groot ambtenarenapparaat: 13.000 mensen werken er 

voor de gemeente. Er is zoals gezegd een bureau Smart City en die mensen zijn natuurlijk 

allemaal even enthousiast, maar niet iedereen gaat erin mee. Met name onder afdelingen die met 

vaste procedures en protocollen werken en die op een afgebakend terrein bezig zijn, is het 

draagvlak voor Smart City niet groot en kan dit soms een knelpunt zijn in de samenwerking. Dit 

komt verderop aan de orde onder het kopje ‘samenwerking/ cultuurverschillen’.  

3.2.3 Draagvlak burgers 
Burgers lopen er niet massaal warm voor om mee te denken in het ontwikkelen en opschalen van 

Smart City toepassingen. Dit heeft te maken met de complexiteit van de materie en met soms 

aanwezig wantrouwen tegenover technologie. “Het is best wel een complex onderwerp voor 

mensen die er niet dagelijks mee bezig zijn om erover te praten. Dus we weten ook niet, willen 

mensen dan iets weten over hoe die techniek van bepaalde sensoren werkt? Of hoe wij als 

gemeente daarmee omgaan? Willen ze weten wie de eigenaar is? Of hoe de data wordt 

opgeslagen? Of denken we dan sowieso al te ver? Want ik heb ook een heel aantal vragen van 

burgers gehad zo van “Waarom zijn jullie met Google bezig? Of kunnen jullie Google niet 

tegenhouden als gemeente”? En dan is het lastig, want wat doet de gemeente precies? Leg dat 

maar eens uit en dan daarbij ook nog eens de technologie” (PR-6). 

 

Mede met het oog op het voorgaande, is het van belang om burgers goed voor te lichten over het 

doel en de mogelijkheden van een smart city toepassing. “Wat we hebben gemerkt is dat als 

burgers eenmaal weten welke kansen er aangegrepen kunnen worden door het slimme ontwerp 

van de CENT-R, ze een stuk enthousiaster worden. Een voorbeeld hiervan is de AC/DC 

omvormer waarover de CENT-R’s gaan beschikken. Dit maakt dat de CENT-R in de toekomst 

een belangrijke schakel gaat zijn bij het faciliteren van gelijkstroom. Gelijkstroom heeft als 

voordeel dat het minder energie nodig heeft om opgewekt te worden, minder dikke koperkabels 

nodig heeft om getransporteerd te worden en apparaten op gelijkstroom ook nog eens 

energiezuiniger zijn” (PR-7). 

 

In het groepsinterview komt aan de orde dat er een verschil is tussen enthousiasme en mede-

eigenaarschap. Het laatste is een veel duurzamer vorm van draagvlak dan het eerste. PR-5: “Op 

enthousiasme alleen, daar bouw je geen draagvlak op. Op mede-eigenaarschap bouw je wel 

draagvlak. Hè, wij hebben gemerkt als wij het voor elkaar krijgen om iedereen die daar als 

stakeholder verder weg of dichterbij bij betrokken zijn zich mede-eigenaar laten voelen van dat 

geweldige ding wat we hier aan het neerzetten zijn, dan worden ze buitengewoon energievol. En 

dat doen we eigenlijk nog een beetje te weinig met dit soort projecten”. 
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3.2.4 Budget 
Voor de ontwikkeling van het prototype van de CENT-R was er bij de start geen specifiek budget 

aangemerkt. De initiator bij de Dienst Stadsbeheer, PR-11, heeft voor het ontwerp van het 

prototype een opdracht gegeven aan een bedrijf dat bereid was hier zelf ook in te investeren, te 

weten Lightwell. Het bedrag van de opdracht bleef beneden de aanbestedingsgrens, daardoor 

kon de gemeente deze opdracht één op één aan Lightwell gunnen. De kansen en voordelen voor 

Lightwell zijn al besproken onder het kopje ‘Introductie’. Onder het kopje ‘Businessmodel’ wordt 

hier nog iets verder op ingegaan. Voor de productie en plaatsing zijn de kosten in de reguliere 

budgetten van de dienst Stadsbeheer weggewerkt. 

 

Het budget is geen werkelijk knelpunt geweest voor de ontwikkeling en plaatsing van de CENT-

R. Voor de uitrol zou dit anders kunnen zijn, maar daar hebben we geen gegevens over. 

3.2.5 Wetgeving & Beleid/ Privacy  
Standaard heeft het prototype in Reyeroord alleen nog de laadvoorziening voor elektrische 

voertuigen en de lichtmast. Er zijn nog geen sensoren of camera’s aan toegevoegd. Daardoor 

spelen er nog geen privacyaspecten op dit gebied. Raad en bewoners zijn wel kritisch ten aanzien 

van Smart City toepassingen, ook zonder dat deze noodzakelijkwijs raken aan wetgeving of 

gemeentelijk beleid. Uit het interview met PR-7: “Er zijn wel vragen gesteld vanuit GroenLinks 

naar aanleiding van die lancering, nou, die hebben we ook gewoon keurig beantwoord. Er zijn 

gewoon wat controlerende vragen gesteld zo van “Waarom doe je dat? En hoe heb je dat dan 

geregeld? En heb je daarop gelet? Hoe worden bewoners erin meegenomen? Daar zijn allemaal 

vragen over gesteld en nou, die hebben we gewoon keurig beantwoord en daarmee was dan 

gelukkig de kous af”. 

 

Wanneer uit de inbreng van bewoners van Reyeroord of vanuit de aangrenzende school de 

behoefte ontstaat om te experimenteren met bijvoorbeeld camera’s, dan zijn er zeker vragen te 

verwachten van bijvoorbeeld de Raad. Cameratoepassing in combinatie met de CENT-R wordt 

op verschillende locaties overwogen, blijkt uit de interviews, ook op de huidige experiment locatie. 

Uit het interview met de communicatiemedewerkers: “Die dingen staan er en er kan 

cameratoezicht op, want dat was toen bij de opening al een vraag van een van de docenten. 

“Goh, zijn dat dan hè, komen er camera’s te hangen?” Want we hebben weleens met overlast te 

maken op het schoolplein na schooltijd….”. 

 

Andere wet- en regelgeving die in de interviews genoemd worden zijn aanbestedingsregels (die 

worden relevant bij opschaling) en certificering van niet-gangbare componenten in het prototype.  

Er is nog onduidelijk over de eventuele privacy gevoeligheid van de CENT-R, omdat nog niet 

bekend welke sensoren erin komen. Voor de gemeentebrede verzameling Smart City 

toepassingen ligt dat anders. Uit het interview met PR-3, bureau Smart City: “Tegelijkertijd hebben 
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we te maken met dat wij ook steeds meer aangesproken worden op ‘wat voor nut heeft dan een 

sensor? Voldoet het aan de privacy? Is het wel ethisch wat we dan doen?’ Afgelopen oktober 

werden we bevraagd door de Autoriteit Persoonsgegevens en toen konden wij dus niet een lijst 

geven met alle Smart City projecten. (…) De stand van nu weten we niet dus het Living Lab 

Reyeroord proberen we te koppelen aan het maken van een sensorenregister. En een 

sensorenregister ook dat is niet genoeg, je moet ook een sensorencatalogus hebben. En de 

catalogus wil zeggen dan we dan alle sensoren registreren, met alles erop en eraan. Dus XYZ-

coördinaat, de databron, de eigenaar (…)”. Hieruit is af te leiden dat Rotterdam kiest voor een 

proactieve aanpak van het privacy aspect. Door alle sensoren en camera’s die in de stad hangen 

te registreren en catalogiseren, kan op elk moment aan kritische volgers en instanties overzicht 

en antwoord worden geboden inzake eventuele privacy gevoeligheid van toegepaste sensoren 

en camera’s.  

 

Ook in het groepsinterview komt de generieke aanpak van het privacy-aspect ter sprake. Niet 

voor elke toepassing apart iets regelen, maar vaste algemene uitgangspunten hanteren. PR-3: 

“Je moet altijd zo’n privacy by design toets doen. Dus wat dat betreft, dat moet een eis zijn denk 

ik voor alles wat wij toestaan in de CENT-R, moet privacy en secured by design zijn. Dat is 

gewoon een voorwaarde om een sensor of wat dan ook aan de CENT-R te hangen. Uiteindelijk 

hoort dat bij de voorwaarde waaronder je zo’n plek ter beschikking stelt aan een derde partij, of 

aan een afdeling”. 

 

Het privacy-by-design uitgangspunt is onderdeel van een breed beleidsdocument dat Rotterdam 

ontwikkelt (een document waarin ook andere belangrijke aspecten centraal worden vastgelegd). 

PR-3: “Privacy is eigenlijk gewoon een onderdeel van algemeen beleid. We zijn nu bezig met het 

opzetten van het Handvest Rotterdam Digitaal met partijen in de stad. Daar is dit een van de 

onderdelen in”. 

 

Het aspect IP-rechten is al besproken in de introductie: de CENT-R is een gezamenlijke 

ontwikkeling van een overheid en een marktpartij, te weten gemeente Rotterdam en Lightwell. Er 

is octrooi op het prototype aangevraagd en verkregen. Beide partijen hebben het volledige 

intellectueel eigendom 

 

Geen van de genoemde aspecten rondom wet- en regelgeving vormden een werkelijk knelpunt 

voor de ontwikkeling en plaatsing van de CENT-R. Voor de uitrol zou dit anders kunnen zijn, maar 

daar hebben we geen gegevens over. 
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3.2.6 Technologie & Data  
Technologie. 

De volgende technologische aspecten spelen een rol bij de ontwikkeling en straks ook zeker bij 

de opschaling van de CENT-R (o.a. uit het interview PR-11): 

• Systeemintegratie die bemoeilijkt wordt door verschillen in levensduur van de 

componenten; de integratie wordt complexer naarmate het aantal componenten 

toeneemt (de CENT-R kan potentieel tientallen componenten bevatten) 

• De stijfheid van de mast indien de wens bestaat hem te gebruiken voor toepassing van 

beveiligingscamera’s (hier is het een eis dat de mast niet wiebelt door harde wind) 

• De competenties van monteurs om met een nieuwe technologie te werken (de opleiding 

loopt per definitie achter op de beschikbaarheid van nieuwe technologie) (PR-12) 

• De kans op financiële tegenvallers bij het gebruik van nieuwe technologie, bijvoorbeeld 

omdat een component niet blijkt te werken of niet blijkt te kunnen worden aangesloten op 

het geheel 

• De stroomvoorziening van de componenten gedurende de dag (bij aansluiting op het 

netwerk van openbare verlichting wordt doorgaans door het energiebedrijf geen spanning 

geleverd, terwijl de andere componenten in de CENT-R wel 24/7 spanning vragen). 

 

Geen van de genoemde aspecten rondom technologie vormden een werkelijk knelpunt voor de 

ontwikkeling en plaatsing van de CENT-R. Voor het als laatste genoemde punt bijvoorbeeld, heeft 

men de beslissing genomen om de drie geplaatste CENT-R’s aan te sluiten op het normale 220V 

lichtnet. De aan-en uitschakeling van de drie armaturen in de lichtmasten gebeurt via tele-

management. Of dit bij een eventuele uitrol op grote schaal ook zo geregeld kan worden is nog 

onbekend. In de opschalingsfase zou technologie voor de CENT-R mogelijk een knelpunt kunnen 

gaan vormen.  

 

Data.  

Er is in de interviews niet veel informatie gekomen over dataverzameling en dataverwerking 

specifiek voor de CENT-R. Reden daarvoor kan zijn is dat nog niet vast staat welke sensoren of 

camera’s er in de CENT-R komen te hangen en er dus ook nog geen concrete vraag is ontstaan 

over de verzameling en verwerking van de data die deze genereren. Dit kan bij de opschaling van 

de CENT-R mogelijk een knelpunt worden, maar daar is nu specifiek voor de CENT-R nog niets 

van te zeggen.  

 

In dit verband dient gewezen te worden op ontwikkelingen op stedelijk niveau (PR-3, PR-1). Er 

wordt gewerkt aan een sensorstrategie én een sensorarchitectuur. Daarmee wordt óók de relatie 

gelegd naar een traject dat loopt om een datastrategie te ontwikkelen. De behandeling van 

streamingdata zal daar ook onderdeel van uitmaken. Daarnaast zijn er ontwikkelingen rondom 
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een sensorregister, waarin voor iedereen informatie toegankelijk wordt over de data die 

verzameld wordt en over wie de eigenaar van de sensor dan wel camera is. Deze zaken zijn niet 

specifiek CENT-R gericht maar op álle vormen van Internet Of Things toepassingen, dus ook de 

toepassingen die uiteindelijk op of in de CENT-R komen. Wanneer genoemde zaken 

(sensorstrategie, sensorarchitectuur en sensorregister) klaar zijn op het moment dat de CENT-R 

wordt opgeschaald, zullen daar mogelijk knelpunten mee worden weggenomen. 

 

Samenvattend: aspecten van dataverzameling en dataverwerking vormden in de ontwikkelfase 

van de CENT-R geen knelpunt, in de opschalingsfase mogelijk wel, afhankelijk van hoever de 

gemeente is met gemeentebrede voorzieningen die men in deze sfeer treft om zaken goed te 

regelen.   

3.2.7 Belangen 
Bij de CENT-R zijn meerdere partijen betrokken en die hebben niet altijd dezelfde belangen. 

Belangen kunnen ook nog verschuiven in de tijd. PR-12, directeur innovatie van Citytec: “We 

hebben het in feite over stakeholders en elke stakeholder heeft zijn eigen belang. Als je wethouder 

bent en volgend jaar zijn er gemeenteraadsverkiezingen, dan spelen er misschien wel weer ander 

soort belangen dan ten tijde van de coronacrisis of ten tijde van budgetdruk. Dus die belangen 

die schuiven mee, maar belangen zitten ook vast aan de rol die een persoon vervult in de 

maatschappij”. 

 

De gemeente wil publieke doelstellingen realiseren zoals een opgeschoond straatbeeld 

(straatkasten worden gebundeld en krijgen een modulaire opbouw, dus nemen minder ruimte in) 

of duurzaamheid (circulariteit en energiebesparing) of kostenbesparing in het beheer. Bedrijven 

hebben financiële belangen en willen continuïteit in productie en inkomsten. Dat vraagt soms een 

offer: wil je voor de lange termijn continuïteit, dan moet je aan de voorkant investeren en zorgen 

dat je vooraan zit in innovatieve trajecten. In het geval van Smart City komt de vraag naar 

innovatieve toepassingen uit de publieke sector, met name gemeenten. Dat maakt dat publieke 

en private partijen als het ware tot elkaar veroordeeld zijn.  

 

Belangen vormden een geen knelpunt voor de ontwikkeling en plaatsing van de CENT-R. De 

belangen van gemeente en private partijen verschillen wel, maar de partijen houden elkaar in 

evenwicht. 

3.2.8 De samenwerking/cultuur 
Tussen afdelingen en diensten bestaan verschillen in werkwijze en cultuurverschillen. Daar lopen 

Smart City ontwikkelaars in de samenwerking soms tegenaan en dat zien geïnterviewden soms 

als een knelpunt. Een voorbeeld van een verschil in werkwijze uit het interview met PR-7: “Wij 

hebben deze innovatie zo goed kunnen doen omdat we die vrijheid krijgen, omdat we niet op 
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uurbasis werken, omdat we dus niet elk uurtje hoeven verantwoorden en onze leidinggevenden 

ook daar open minded in zijn. Dit zou bij een cluster als stadsontwikkeling een stuk lastiger gaan 

omdat je gewoon wordt geacht een bepaald aantal uren aan een bepaald project te werken”.  

 

Ook in het groepsinterview wordt aangegeven dat cultuurverschillen een goede samenwerking in 

de weg zitten en daardoor ook kansen gemist worden. PR-11: “de cultuur in de gemeente is nog 

dat iedereen op zijn eigen asset blijft zitten. Er zijn KPI’s op jouw asset en jij scoort als jij daaraan 

voldoet. En dat is een beetje de cultuur. Waar we met de CENT-R nu mee zitten, van het is ons 

heel belangrijk om een combinatie te maken tussen bijvoorbeeld lichtmasten en laadpalen. Maar 

dan verander je je doelstellingen en je KPI’s bijvoorbeeld. De laadpalen moeten voor een 

bepaalde datum een contract op de markt gezet hebben en dat is hun streven. Terwijl als het 

contract misschien wat later op de markt zou kunnen komen, dan zouden we in het bestek veel 

meer dingen kunnen zetten waar wij profijt van hebben bij de CENT-R. En dat loopt nu nog een 

beetje stroef. Wij moeten heel erg pushen bij die afdeling van, het is ook voor jullie belangrijk om 

samen te werken”. 

 

Een voorbeeld van een cultuurverschil en de ervaring dat dit voor Smart City toepassingen als 

knelpunt werkt komt uit het interview met PR-12: “En dan zeggen ja, maar dat kan niet, want dan 

ga je data over hetzelfde lijntje sturen, dat kan niet. En ja, weet je, thuis doen we niets anders. 

We zitten te netflixen, te e-mailen en te internetten en dat gaat ook allemaal over hetzelfde lijntje. 

Dus waar hebben we het over? Dus het is ook nog echt wel een mindset die daarin moet 

veranderen (…) dat is echt een heel groot knelpunt”. 

 

De bereidheid tot samenwerken is ook fase-afhankelijk, wordt in het groepsinterview opgemerkt. 

Hoe verder je met je innovatie bent, hoe meer kans dat anderen met je willen samenwerken. PR-

7: “Wat ik ook wel merk, is dat mensen vaak niet kunnen inschatten aan de hand van het verhaal 

wat je vertelt, hoe ver jouw innovatie is. Welk stadium, welke fase van het ontwikkeltraject ben je 

nu bezig? Als ze de indruk krijgen dat je nog een hele weg te gaan hebt, dan is het inderdaad 

vaak van, interessant, maar misschien nu niet relevant voor ons”. 

 

Bovenstaande voorbeelden gelden voor de situatie dat de partijen die elkaar nodig hebben al aan 

tafel zitten met elkaar. Maar daaraan voorafgaat het proces om de mensen te vinden waarmee je 

moet samenwerken. Uit het interview met PR-7 komt dat deze eerste stap in een grote organisatie 

als de gemeente Rotterdam al een lastige stap is. Misschien niet een echt knelpunt, maar in ieder 

geval iets dat tijd en energie kost. 

 

Soms loopt in de discussie cultuurverschil en timingverschil door elkaar. Misschien wil een partij 

wel innoveren, maar hebben ze een ander ritme, een andere planning. In het groepsinterview 
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werd dit aangegeven. PR-4: “Dat is niet cultuur, dat is een geïnstitutionaliseerd timingsvraagstuk. 

Hoe ga je die (ontwikkelingen) synchroniseren? Hoe ga je die op elkaar afstemmen? Die twee 

dingen die lopen nogal eens door elkaar. (…) Ik kom niet vaak tegen dat mensen in een soort van 

totale status quo, onwil, helemaal niks van plan zijn te gaan doen”. In het groepsinterview 

suggereert PR-4 als oplossing voor het timingvraagstuk het aanstellen van een timingmakelaar. 

PR-4: “We zijn nu bezig om te kijken (…) of dat je een soort van timingsmakelaar kunt vinden of 

zo. Iemand die in die verschillende omgevingen waarin timing of planning of kalenders een grote 

rol spelen, dat weet te inventariseren. Niet door dat allemaal op een rijtje te zeten, want als je dat 

op een rijtje hebt, dan ben je weer een jaar verder bij wijze van spreken. Maar eigenlijk via een 

soort netwerkbenadering, geleidelijk aan als in een soort van Risk spelletje die verschillende 

timings wat dichter bij elkaar ziet te krijgen”. 

 

Cultuurverschillen vormden op sommige punten in de samenwerking tussen gemeentelijke 

afdelingen een knelpunt voor de ontwikkeling van de CENT-R. Een ervaren cultuurverschil kan 

echter ook een timingsverschil zijn (de organisatie loopt nog achter maar wil uiteindelijk wel mee 

met de innovatie) en is dan niet een diepgeworteld cultuurverschil, maar iets dat mogelijk 

organisatorisch op te lossen is. 

3.2.9 Rollen & Verantwoordelijkheden  
Specifiek voor de CENT-R geldt dat de ‘elektrische verantwoordelijkheid’ bij een multifunctionele 

voorziening zoals deze in de gemeente Rotterdam niet belegd is bij een van de partijen. PR-11, 

de initiator bij de gemeente: “Wie mag er allemaal aan zitten, hè? Als je een laadpaal combineert 

met een lichtpunt en met een aansluiting voor een antenne en de antenne gaat kapot, welke 

monteur moet daar dan naartoe? De regelgeving is zo van, degene die een aansluiting heeft, is 

verantwoordelijk voor de rest van de installatie die daarachter hangt. En dan moet je gewoon 

kijken naar je eigen huis, je hebt een aansluiting en de hele installatie daar ben jij verantwoordelijk 

voor en er mag maar één verantwoordelijk voor zijn en dat is de eigenaar van het huis. Dus de 

eigenaar van zo’n CENT-R, ja, wie is dan de eigenaar? Is dat degene die de laadvoorziening 

verzorgt of is dat iemand anders?”  

 

In het groepsinterview licht PR-11 het aspect ‘elektrische verantwoordelijkheid’ ook nog eens toe. 

Dit aspect aanvankelijk leek aanvankelijk een groot knelpunt te zijn, maar daar kan een oplossong 

voor gevonden worden. PR-11: “Je moet volgens het Arbobesluit aan regels voldoen. En dan 

wordt een NEN 3140 van toepassing verklaard. Maar ook de NEN 3140 is geen wet, maar dat is 

regelgeving. En het is heel handig om die van toepassing te verklaren voor zover dat handig is 

voor jouw assets. Maar dat is bij de CENT-R helemaal niet handig. Dus wat je dan moet doen, 

dan verklaar je de NEN 3140 niet van toepassing, maar dan zorg je dat je doormiddel van een 

soort plan toch de veiligheid garandeert. De veiligheid die overeenkomt met de veiligheid die je 

met andere richtlijnen ook behaalt. Dus voor de CENT-R moeten wij het gewoon op een andere 
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manier regelen en dat goed vastleggen, zodat de veiligheid wel gegarandeerd wordt. Met diverse 

afspraken van, aan wie moet jij toestemming vragen om eraan te zitten? En onder welke 

voorwaarden? In eerste instantie leek dit voor ons een heel erg groot probleem. Het vergt wel 

een hoop werk, maar het is wel te doen”. 

 

In het groepsinterview bleek dat de bijzondere regeling voor het beheer, die toch opgesteld moet 

worden voor de CENT-R, ook kansen biedt voor participatie en mede-eigenaarschap in de wijk, 

wat weer kan zorgen voor een groter draagvlak in de wijk. PR-5: “Vanuit de duurzaamheidswinkel 

zijn we mensen uit de wijk aan het opleiden voor installateur. En nou, dat loopt nu ook heel erg 

leuk en goed. Dat heeft allemaal te maken met de energietransitie waar we mee aan het werk 

zijn in Reyeroord. En (…) ik weet natuurlijk niet hoe ingewikkeld het is en wat mensen zouden 

moeten kunnen. Maar dat zou je natuurlijk ook in de wijk kunnen neerleggen, dat lijkt mij heel tof. 

Dat je een opleiding maakt en dat je dat aan de wijk aanbiedt om op die manier het eigenaarschap 

te verbreden”. PR-11: “Ik vind dit wel heel erg leuk om te horen. Volgens de NEN 3140 kan het 

absoluut niet. En dan is het meteen uitgesloten. Maar misschien kunnen we het in het contract 

wat we opstellen, kunnen we daar wel weer wat nieuws mee bedenken”.  

 

Ook in bredere zin dan alleen m.b.t. de elektrische verantwoordelijkheid wordt de rol van eigenaar 

als een problematische of op zijn minst onduidelijk belegde rol omschreven. “Kijk, als je die palen 

neerzet, dan is binnen de overheid al heel snel de vraag, van wie is dat ding? (…) Ik zie dat een 

beetje hetzelfde als een gemeenteplantsoen. Het is van ons allemaal, maar ook weer van 

niemand. De ene laat er zijn hond in uit en de ander die zet er zijn fiets neer, de ander gooit er 

zijn afval in, de ander gaat op een kleedje zitten en in de zon zitten bakken. En de CENT-R is dus 

ook zoiets. De CENT-R is een voorziening waarvan we nog niet exact weten waar we hem voor 

gaan inzetten. Maar als ik nu ga vragen van, wie is nu mijn opdrachtgever als ik daar een 

architectuur voor wil maken? Met wie stem ik die dan af? Dan is dat een van de kernproblemen” 

(PR-1). 

 

Samenvattend: de component ‘Rollen en verantwoordelijkheden’ levert knelpunten op bij de 

CENT-R. Een aantal zaken die hierbij spelen zoals het eigenaarschap is nog niet definitief 

geregeld. Dit belemmert vooralsnog de opschaling.  

3.2.10 Trekkerschap 
Het trekkerschap heeft gedurende de gehele ontwikkeling bij de afdeling Openbare Verlichting 

van de gemeente gelegen (in de persoon van PR-11 en zijn adviseur, PR-7), in afwisseling met 

het partnerbedrijf Lightwell, dat in bepaalde fases (bijvoorbeeld de doorontwikkeling van het 

ontwerp en het bij elkaar brengen van partijen in de realisatiefase) sterk aan het project ging 

trekken. Deze fasen gingen vloeiend in elkaar over. Het beleggen van de trekkersrol is bij de 

ontwikkeling en realisatie van het prototype geen knelpunt geweest. 
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3.2.11 Leiderschap 
Leiderschap is aan de orde geweest in de interviews met PR-11 en PR-7. Peter, initiator: 

“Leiderschap? Nou, heel erg laissez-faire is het bij ons allemaal en dat vind ik ook wel heel 

belangrijk. Dus niet één iemand of zo die zegt van, zo moet het. Je wordt heel erg vrijgelaten met 

de mogelijkheden die er zijn en dat wordt ook wel gestimuleerd. De leiding is niet heel erg sturend 

bij ons. En dat geeft mij heel veel vrijheid en een heel hoop collega’s vinden dat wel weer lastig, 

want die zijn van oorsprong gewend dat ze wel heel veel sturing krijgen (….). En dat je af en toe 

ook eens wat moet proberen en dat je niet bang hoeft te zijn. En dat je ook kan leren van de 

fouten die je maakt in plaats van hoe het vroeger was dat je meer wordt afgestraft, voor de fouten 

die je maakt. De cultuur in Rotterdam wordt steeds meer zo van, je mag fouten maken om te 

leren”. 

 

Het lijkt erop dat het leiderschap in dit project een succesfactor is geweest. Er was in dit opzicht 

een ‘van-fouten-mag-je-leren’ cultuur. Deze vorm van leiderschap gaf de initiator de ruimte om te 

experimenteren met nieuwe dingen en voor de ontwikkeling van de CENT-R naar eigen inzicht 

partijen te benaderen. 

3.2.12 Businessmodel 
Bij de CENT-R is er tot nu toe geen partij die specifiek voor alleen de ontwikkeling en eventuele 

uitrol een businessmodel heeft ontwikkeld. De partij die daarvoor het meest in aanmerking zou 

komen, is Lightwell. Zij hebben immers de mogelijkheid om buiten Rotterdam aan elke andere 

gemeente het concept van de modulaire straatkast te verkopen. “Het klopt dat er destijds niet is 

nagedacht over het businessplan van de oplossing zelf. Exploitatie modellen zijn bijvoorbeeld niet 

uitwerkt. Het ontwikkel traject an sich hebben we niet commercieel ingestoken, met andere 

woorden, we doen niet aan uurtje factuurtje voor het ontwikkelproces. Naarmate het project 

vorderde en het concept duidelijk werd is voor Lightwell de commerciële waarde gegroeid en is 

meer capaciteit vrijgekomen voor het project. Zowel Lightwell als de gemeente zijn na een paar 

maanden tot de conclusie gekomen dat de ontwikkeling niet paste binnen de van te voren 

bedachte budgetten, maar dat het concept waardevol genoeg was om dat voor lief te nemen” 

(PR-2). 

 

Een andere commerciële partij die bij CENT-R betrokken is, maar die gemeentebreed werkt voor 

plaatsing en beheer van lichtmasten, Citytec, werkt met een breder businessmodel. 

“Businessmodel? Niet specifiek rond CENT-R, want dat maakt in feite niet uit hoe het opstelpunt 

eruitziet. Het is gewoon een totaal rekenmodel zoals we er in werkelijkheid naar kijken met kosten 

uiteraard, met opbrengsten in het model. En het leuke van het model eigenlijk is dat de 

meeropbrengsten dat die voor het ruimschoots merendeel naar de gemeente vloeien en niet naar 

zeg maar een particulier bedrijf zoals wij. En die meeropbrengsten daarmee kan je natuurlijk 

zorgen dat de kosten voor zeg maar je vaste faciliteiten, bijvoorbeeld verlichting, heel erg gedrukt 



 
 
 
 
 

40 

 
 
 
 

kunnen worden en misschien wel zelfs richting de nul zouden kunnen gaan”. Belangrijk in dit 

citaat is het begrip ‘meeropbrengst’. Daarmee wordt de bijdrage bedoeld van andere partijen die 

de lichtmasten gebruiken om sensoren, camera’s of antennes aan op te hangen. PR-12 verwoordt 

het als volgt: “Het verdienmodel zit heel eenvoudig in elkaar. Mensen krijgen gewoon zeg maar 

aan het passieve open access netwerk een aansluiting van ons en voor die aansluiting betalen 

ze huur, punt” (PR-12).  

 

Het ontbreken van een businessmodel is tot in deze fase nog geen knelpunt geweest. Bij een 

opschaling binnen Rotterdam zal het, omdat het dan om veel grotere bedragen gaat, 

hoogstwaarschijnlijk wel echt noodzakelijk zijn een businessmodel op te stellen, om kosten en 

opbrengsten, en de verdeling daarvan over de partijen, inzichtelijk te maken. Wellicht kan er 

daarbij gekeken worden naar de manier waarop Citytec dit doet. 

3.2.13 Contracten 
Begrippen zoals contracten, contracteren en contractuele relaties komen een aantal keren terug 

in de interviews, maar er valt geen duidelijke lijn in te ontdekken. Zo zegt PR-12, Citytec: “Je kan 

het onder UAV doen, onder de UAV-GC, allemaal verschillende grondslagen. Het financiële deel 

is belangrijk, het lijkt het belangrijkste, maar het is het niet altijd. Het ligt eraan hoe je het samen 

vormgeeft. Er moet richting zijn en ja, niets gaat voor niets natuurlijk. En het moet gewoon klip-

en-klaar zijn wat de kosten zijn op een gegeven moment en wat niet. Vandaar dat ik vaak denk, 

stel dat je in zo’n leerproces zit samen (…) dat je ergens in een bouwteamachtige fase 

terechtkomt. Kijk, en dan kom je alweer in de aanbestedingsvormen terecht (…) ga je van wal 

steken met de concurrentie gerichte dialoog, innovatief partnership (…) concessie (…)” . In dit 

citaat gaat het erom dat er een ruime keuze is in manieren van contracteren van partijen en gaat 

het erom de juiste aanbestedingsvorm te kiezen bij het project. Maak je de juiste keuze, dan kan 

dat mogelijk een succesfactor zijn, omdat partijen elkaar ruimte en vertrouwen geven, en risico’s 

samengedragen worden. 

 

Een andere geïnterviewde stelt het belang van contracten als waarborg voor het kunnen 

beschikken over verzamelde data aan de orde. PR-1 noemt als voorbeeld de data die bij het 

beheer van bruggen worden verzameld: ”Bij het inzetten van sensoren voor een specifiek doel, 

bijvoorbeeld het beheer van bruggen, afvalverwerking, of andere assets, is van belang dat je niet 

alleen de dienst afneemt zoals beheer van de brug, maar dat je ook de data die de sensor aan 

de brug verzamelt wilt hebben. Je wilt dus de data kunnen benaderen, zonder al te ingewikkelde 

software ervoor te moeten ontwikkelen. Deze spelregels moeten nog ontwikkeld worden in een 

multidisciplinaire samenwerking tussen inkoop, juridische zaken, informatiedeskundigen etc.” 

Beschikbaarheid van data is ook in het groepsinterview ter sprake gekomen. PR-3: “Wij hebben 

een hele wijk met verlichting afgestemd op detectie. Dat je meer licht krijg als er personen zijn en 

minder licht als er geen personen zijn. En dat is gewoon een apparaat dat ziet of het personen 
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zijn. En toen dacht ik van nou, het zou ook wel makkelijk zijn om te tellen hoeveel verkeer er door 

elk van die straten gaat in die wijk en toen ik dat vroeg, hebben jullie die data ook? Toen zeiden 

ze, dat kunnen wij zo leveren. We zullen je wel een offerte sturen”. 

 

Techniek en data lijken aparte dingen, maar ze zijn met elkaar verweven en hebben beide 

aandacht nodig uit oogpunt van governance. Een van de aandachtspunten is de compleetheid 

van contracten. Een cruciaal belang zoals het kunnen beschikken over data, wordt kennelijk snel 

vergeten of is in de praktijk moeilijk te regelen. Dat kan later een groot knelpunt blijken te zijn.  

In het groepsinterview wordt een mogelijkheid gesuggereerd om (op nationaal niveau) 

regelgeving te ontwikkelen om te voorkomen dat er waarde verloren gaat die data in potentie 

hebben, of om te voorkomen dat gemeenten achteraf grote bedragen moeten neertellen om over 

de data te kunnen beschikken. PR-4: “Data, dat is meer economische waarde. Of een stukje 

maatschappelijke waarde. Maatschappelijke waarde is ook economisch, kun je ook vertalen. 

Maar daar moeten we wel goed naar kijken. Misschien dat er ook een norm komt, een NEN, weet 

ik veel wat, over data. En dat de gemeente misschien uiteindelijk een data-installatie 

verantwoordelijkheid heeft te dragen”. 

 

Samenvattend: voor de ontwikkeling van de CENT-R zelf vormen contracten of de gekozen vorm 

van contracteren geen knelpunt.  Echter in bredere zin speelt het wel als knelpunt, bijvoorbeeld 

omdat de beschikbaarheid van data die bij private partijen berusten niet in contracten geregeld 

is. 

3.2.14 Aanbestedingen 
In de casus Rotterdam is er een interessante verweving tussen de manier van aanbesteden van 

de ontwikkelopdracht aan een marktpartij enerzijds en de verwerving van het intellectuele 

eigendom anderzijds. Zoals ook in paragraaf 3.2.5 al is aangegeven, is het bij de CENT-R zo 

geregeld dat zowel gemeente als betrokken marktpartij elk het volle intellectueel eigendom 

hebben verworven. Dit had effect op de aanbesteding. PR-11: “Dan moet ik eigenlijk een hele 

grote opdracht geven die weer niet binnen de aanbestedingsregel past. Of je pakt het samen op 

en dan zit je in hoe we nu zitten waarbij het intellectueel eigendom bij hen én bij ons zit”. 

Door de gekozen constructie met het intellectueel eigendom was een openbare Europese 

aanbesteding niet nodig en vermeed men eventuele knelpunten die een dergelijke procedure 

mogelijk had opgeworpen.  

 

Dezelfde respondent is ook gevraagd naar de rol van aanbestedingen in de opschalingsfase. 

Daar ziet deze een mogelijk knelpunt omdat bepaalde zaken, zoals vormgeving, moeilijk 

spijkerhard in een bestek te gieten zijn. En een gespecificeerd bestek is nodig om succesvol te 

zijn in een openbare aanbestedingsprocedure. PR-11: “je hebt altijd met aanbestedingsregels te 

maken. Maar de aanbestedingsregels voor een bestek voor verlichtingsarmaturen die is al heel 
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lastig, omdat je natuurlijk eigenlijk je hele stad met dezelfde vorm armaturen uitgerust wilt hebben, 

want dat ziet er mooier uit. Maar dan zit je al boven je aanbestedingsregels uit dus dat moet altijd 

in het bestek. En hoe beschrijf je nou de vormgeving van armaturen? Ja, dat kan helemaal niet!”.  

Geconcludeerd kan worden dat in de toekomst, bij de opschalingsfase, de component 

‘Aanbestedingen’ een knelpunt kan gaan vormen in deze casus.  

 

3.2.15 Participatie & Communicatie  
Participatie en communicatie zijn een belangrijk onderdeel van het project, zoals ook in de 

introductie al geschetst: bij het experiment zullen bewoners alsmede de leerlingen en docenten 

van de nabijgelegen school, het Veenoord College, betrokken worden om de behoefte te peilen 

aan voorzieningen die zij nuttig vinden. Een selectie van de nuttig gevonden voorzieningen zal 

ingebouwd worden in het prototype waarna wordt gemonitord of deze werken zoals beoogd.  

 

De wijk Reyeroord is niet zomaar gekozen als locatie voor de CENT-R. De CENT-R vormt een 

deel van een groter geheel, het Living Lab Sensible Sensor Reyeroord. Dit Living Lab is opgericht 

met twee doelen: stappen maken in de ontwikkeling van Smart City toepassingen en de 

participatiegraad van de bevolking in Reyeroord verhogen. En dat laatste was nodig. Zoals PR-

5, gemeentelijk wijknetwerker in Reyeroord, het zegt: “(…) toen bleek eigenlijk de wijk, wij noemen 

dat: die wijk was aan het slapen. En aan ons de schone taak om die wijk wakker te kussen, op 

heel veel vlakken natuurlijk. Maar in ieder geval qua activeren, want zo kom je ook met mensen 

in contact”. Met andere woorden: het Living Lab wordt mede gebruikt als voertuig om de wijk te 

activeren. Daarbij is er geen vaste route en zijn er geen vooraf vastgelegde doelstellingen 

bijvoorbeeld voor het aantal mensen dat in de experimentperiode bereikt moet zijn of meegedaan 

moet hebben. Luuk van der Burgt, programmamanager Reyeroord: “Per experiment kijken we 

wel van nou, wat willen we hieruit halen? Het is vooral ook voor ons geslaagd als we goed kunnen 

participeren met de bewoners. Dat we samen met hun kijken van nou, wat draagt dit bij aan de 

dromen en wensen voor de wijk? (…) Als je hebt over doelstellingen van communicatie klinkt het 

bijna alsof je één keer iets gaat communiceren en dat je dan zoveel mensen wilt bereiken. Dan 

ga je allemaal in cijfertjes denken. En ik moet eerlijk zeggen, we zijn daar niet helemaal mee 

bezig. Ik probeer het altijd een beetje toch te zien als een proces, waarbij je niet altijd weet wat 

eruit gaat komen.” Het voorbeeld dat communcatiemedewerkster PR-9 geeft, past in dit straatje: 

“Wij willen graag met de school gaan kijken van nou, hoe kunnen de jongeren daar vanuit sport 

en entertainment, want dat is de richting die zij doen, hoe kunnen zij daar iets in meehelpen 

verzinnen. En de directeur die was er al enthousiast over, van het Veenoord college” . Een idee 

is er al: “Er komt een Energy Floor, dat zijn interactieve tegels die naast de CENT-Rs worden 

geplaatst. Er gaan een aantal stoeptegels weg en er komen interactieve tegels. En daar zit een 

soort gaming idee achter, ook om nudging in te zetten dat we gaan kijken bijvoorbeeld van nou, 

wat, hoe zouden we die jongeren bijvoorbeeld wat meer aan het bewegen kunnen krijgen?”  
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In de bevraging van bewoners, die al deze zomer start rondom andere Smart City toepassingen 

dan de CENT-R, laat de gemeente de uiteindelijke uitkomst zo open mogelijk. PR-6, 

programmaleider van het Living Lab: “Samen met een ontwerpbureautje hebben we een soort 

van gespreksstarter ontworpen en gaan we met de methode Grensverkenning aan de slag. 

Daarin kunnen bewoners dan zes factoren benoemen waar we een beetje uitleg over geven in 

wat vinden zij belangrijk tot wat vinden zij onbelangrijk. Of wat willen ze hebben en wat niet, zodat 

we weten van, wat vinden zij nou belangrijk en welke aspecten dan? Praten ze dan over privacy 

of praten ze er juist over dat ze heel veel overlast van bepaalde dingen hebben? Van afval of van 

andere mensen, en willen ze daar iets aan gedaan hebben? Dus om echt die verschillende 

thema’s waar mensen belang aan hechten echt boven tafel te krijgen”.  

 

Samenvattend: er is veel aandacht voor participatie en communicatie. Omdat de 

participatieprocessen rondom CENT-R in de betreffende wijk nog maar net zijn gestart, is nog 

niet te zeggen of hier knelpunten spelen.  

3.2.16 Uitkomsten 
Er zijn vooraf geen doelstellingen vastgelegd voor bijvoorbeeld het gebruik van de 

laadvoorzieningen voor elektrische voertuigen. Dat maakt het minder zinvol om uitkomsten te 

meten. PR-11, initiator: “Uitkomsten meten binnen het CENT-R project? We hebben gewoon een 

heel aantal onderzoeksvragen daar focussen we ons op. Niet zozeer het meten, maar we hebben 

deze vragen en wat komt eruit? En wat kunnen we daarmee doen? Dus meten doen we niet echt, 

nee”. 

 

Samenvattend: de component ‘uitkomsten’ worden niet beleefd als knelpunt. Aan de andere kant: 

wanneer bestuurders zouden vragen om harde uitkomsten, dat zijn er geen gegevens verzameld 

die hier inzicht in geven. Dan zou de component ‘uitkomsten’ alsnog een knelpunt kunnen gaan 

vormen. 

3.3 Analyse project ‘CENT-R’: bewonersinterview 
Voor het bewonersinterview over de ‘CENT-R’ zijn bewoners van drie aangrenzende flats in 

Reyeroord benaderd via een brief. Uiteindelijk zijn 300 brieven vanuit Hogeschool Saxion 

verstuurd. Hierop zijn twee reacties gekomen. Deze twee bewoners zijn in een groepsinterview 

naar hun perspectieven gevraagd. Bovendien is de respondenten gevraagd of zij nog andere 

flatbewoners aan konden dragen voor het interview. De geïnterviewde gaven echter aan dat niet 

meer mensen met het interview mee wilden doen, omdat ze niks weten over de CENT-R of niet 

geïnteresseerd zijn in het onderwerp. 

 

Draagvlak burgers 
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De respondenten geven aan dat ze het gevoel hebben dat het project vooral door de gemeente 

is bedacht, omdat bewoners niet mee hebben kunnen denken (GCI). BR-1 zegt: “We zijn nooit 

erkend in het geheel, we hebben alleen gehoord wat de mogelijkheden zijn”. 

 

Daarnaast geven de respondenten aan dat er veel onduidelijkheid bestaat over het project (BR-

1, BR-2). BR-2: “Ik heb niet in de bus een brief gekregen waar ze mee bezig waren.” & “Ik heb na 

de brief wel een beetje zitten zoeken en ik heb het bord gelezen wat erbij staat. Toen wist ik nog 

steeds niet wat het was. Tot dat ik het pasgeleden in de krant las, toen wist ik pas wat het was.”  

Deze onduidelijkheid over het project zorgt er ook voor dat de respondenten moeilijk de 

meerwaarde van het project kunnen inschatten (GCI, BR-2). BR-2: “Ik zie nog geen meerwaarde 

van het project. Het is niet bekend waar het over gaat. Als ze nou zouden communiceren wat er 

allemaal mee gedaan zou kunnen worden. Er is zo weinig uitgelegd en dat vind ik jammer. En ik 

heb me nog geprobeerd in te lezen.” 

 

Wet- en Regelgeving/ Privacy  

De respondenten maken zich geen zorgen over privacy (GCI, BR-2). BR-2 illustreert dit met de 

woorden: “Dit is Rotterdam, dan kan je door geen enkele straat lopen. Hoeveel camera’s staan 

er wel niet in de stad. Als je daar een probleem een probleem van maakt kan je nergens lopen. 

Nee daar heb ik niet zo een probleem mee.” En BR-1: “De CENT-R’s staan op de openbare weg. 

Er zijn toch ook verkeerscamera’s?” 

 

Technologie & Data  

Respondenten kunnen ook niet beoordelen of de juiste technologie is gekozen voor de wijk, 

omdat ze niet weten welke functionaliteiten aan de CENT-R kunnen worden toegevoegd (GCI, 

BR-2). BR-1 zegt: “Ik kan niet beoordelen of de toepassing goed is, omdat ik niet weet wat ik er 

mee kan. Waar dient dat ding voor en wat kan ik ermee.” En ook BR-2 stelt: “Ik moet weten waar 

het voor. Volgens mij kan je veel meer dan alleen opladen, maar dat weet ik niet.”  

 

Respondenten weten wel dat met behulp van de CENT-R elektrische auto’s kunnen worden 

opladen. Daarnaast geeft BR-1 aan graag cameratoezicht toe te voegen aan de CENT-R. Ook 

zijn de respondenten op de hoogte van de Energy Floor die aan een van de CENT-R’s is 

gekoppeld (GCI, BR-2). In dit verband geven de respondenten aan dat de jeugd mee zou moeten 

denken over de toepassingen op de paal (GCI, BR-2).  

 

Participatie & Communicatie  

De respondenten geven aan dat de eerstvolgende stap voor de gemeente ligt in het 

communiceren en voorlichten van bewoners over de CENT-R (GCI, BR-2). BR-2 stelt: “Ze moeten 

gaan uitleggen wat het is. Er is nu geen begrip voor als je niet weet wat er gedaan wordt.”  
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Daarnaast geeft BR-1 aan in de communicatie ook meer aandacht moet zijn voor de kosten en 

opbrengsten van het project. 

 

Respondenten denken dat de communicatie met de buurt het best gedaan kan worden via een 

brief of een persoonlijke benadering (GCI, BR-2). Ook geeft BR-1 aan dat bewoners betrokken 

hadden kunnen worden bij de feestelijke start om meer bekendheid over de CENT-R te creëren. 

 

Opschalen  

BR-1 is meer sceptisch over opschaling. Deze respondent vergelijkt de CENT-R met het project 

‘van het gas af’. Deze respondent vindt dat kosten en opbrengsten eerst beter uitgezocht moeten 

worden voordat het project verder wordt uitrolt. Respondent BR-2 geeft aan dat het project een 

kans moet krijgen om op te schalen. BR-1 en BR-2 geven wel aan dat vooral de jeugd een rol 

moet spelen bij het verder vorm geven van de CENT-R. BR-1: “Als het een project is waar we 

echt iets mee kunnen ja, dan is de jeugd de toekomst. De jeugd moet kunnen zeggen dit is goed 

en gaaf.”  

 

Tot besluit: Beknopte vergelijking 

Wanneer we de resultaten van de bewonersinterviews vergelijken met de interviews met 

professionals vallen wat overeenkomsten en verschillen op. Zie hieronder.  

- Bij professionals heeft privacy meer aandacht dan bij de bewoners 

- Er is een verschil in beleving over de aanpak van participatie en communicatie tussen 

professionals en bewoners. De eerstgenoemden zijn heel positief en hoopvol, hebben allerlei 

ideeën om het (beter) aan te pakken, de laatstgenoemden zien weinig concreets gebeuren 

op dit vlak en voelen zich nergens in gekend. 

3.4 Overzicht belangrijkste knelpunten en succesfactoren 
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de uitkomsten van deze casus. 

 

Knelpunten Succesfactoren Neutraal  

Ambtelijk draagvlak. 

 

Leiderschap: Informele 

leiderschapsstijl gaf ruimte 

voor innovatie.  

Bestuurlijk draagvlak: 

wethouder maakt zich er 

sterk voor, Raad is vnl. 

Kritisch. 

Samenwerkingscultuur: 

grote organisatie, grote 

verschillen in 

innovatiegerichtheid en –

tempo tussen afdelingen & 

 Wet- en regelgeving,  

AVG: in beheerfase ontstaat 

mogelijk een knelpunt als 

gekozen sensoren 

privacygevoelig zijn.   



 
 
 
 
 

46 

 
 
 
 

uiteenlopende werkwijzen 

van afdelingen. 

Intellectual Property: 

knelpunt kon omzeild worden 

door dubbel eigenaarschap 

van het patent. 

Draagvlak burgers: door 

complexiteit en wantrouwen 

t.o.v. technologie weinig 

interesse in smartcity. 

 Participatie en 

communicatie: wel 

belangrijk in dit project, maar 

nog niet gestart 

Rollen en 

verantwoordelijkheden: Het 

eigenaarschap is nog niet 

goed belegd. Dit wordt bij de 

opschaling een knelpunt als 

het dan nog niet is geregeld. 

 Budget: bij opschaling 

mogelijk knelpunt. 

 

Contracten: In brede zin, dus 

niet specifiek voor CENT-R: 

beschikbaarheid van data 

voor gemeente moeilijk te 

regelen.  

 

 Businessmodel: Het 

ontbreken hiervan levert in 

ontwikkelfase nog geen 

knelpunt op, maar voor 

opschalingsfase is het echt 

nodig. 

  Belangen: Partijen 

(gemeente en markt) houden 

elkaar in evenwicht. 

  Technologie en data: Geen 

knelpunt in ontwikkelfase, 

mogelijk wel in 

opschalingsfase. 

  Aanbesteding.  

  Uitkomsten. 
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4 Casus Zwolle: SensHagen voor een klimaatadaptief 
Stadshagen 

 

4.1 Introductie  
SensHagen is een sensorproject gestart in 2018 in de wijk Stadshagen in Zwolle. Samen met de 

bewoners van Stadshagen wil Zwolle beter inzicht krijgen in het lokale klimaat. Meer inzicht zorgt 

ervoor dat het lokale klimaat beter begrepen kan worden en er betere beslissingen gemaakt 

kunnen worden rondom klimaatverandering (Zwolle, 2018; Zwolle1, z.d.). Daarnaast is het doel 

van het sensornetwerk om klimaatbewustzijn bij de inwoners van de wijk te creëren (PZ-1, PZ-2, 

PZ-8). 

 

Het project SensHagen wordt ondersteund door een samenwerking tussen o.a. Gemeente 

Zwolle, het RIVM, het KNMI, Hogeschool Windesheim, Esri Nederland, Antea Group en de 

inwoners van Stadshagen. Het project SensHagen bestaat uit verschillende deelprojecten. 

Hieronder zullen de vier deelprojecten kort worden toegelicht.  

 

Ten eerste hangen er weerstations en sensoren van het RIVM en het KNMI verspreid over 

Stadshagen. Met behulp van de sensoren meet het KNMI-zaken zoals de tempratuur, de 

windsnelheid en neerslag en het RIVM meet onder andere fijnstof (Zwolle, 2018). 

 

Ten tweede kunnen inwoners van Stadshagen een sensor 'adopteren' en meer inzicht krijgen in 

het klimaat rondom de eigen woning. Via hun computer of tablet kunnen zij inzicht krijgen in de 

data van hun sensor. De data kan vervolgens worden gedeeld op een digitaal platform, dat Smart 

Zwolle Hub heet. Hier worden niet alleen de data verzameld en gedeeld, maar kunnen 

deelnemers ook onderling ervaringen uitwisselen (Zwolle, 2018).  

 

Ten derde is er ook een jeugdsensornetwerk opgestart. Het doel van het jeugdsensornetwerk is 

kinderen in contact brengen met techniek en het veranderende klimaat in hun eigen 

woonomgeving. Deze sensor meet zaken als temperatuur, geluid en neerslag (Zwolle, 2018). De 

sensoren en een lespakket voor het jeugdsensornetwerk zijn ontwikkeld door studenten van de 

Hogeschool Windesheim (Dorrestein et al., 2020; Hogeschool Windesheim, z.d.; Zwolle2, z.d.; 

PZ-3; PZ-8). 

 

Ten vierde is de nattevoetensensor en de nattevoetenkaart ontwikkeld. De nattevoetenkaart is 

een interactieve kaart waar bewoners na stevige regenbuien wateroverlast op kunnen aangeven 

zodat er een duidelijk beeld ontstaat van locaties waar wateroverlast het grootst is. De 

nattevoetensensor is een uitbreiding van dit concept. Een sensor voedt nu automatisch de 
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nattevoetenkaart met informatie over de waterhoogte in de directe leefomgeving van bewoners 

in Stadshagen (Stemsy, 2018). De nattevoetensensor is ontwikkeld door vier enthousiaste 

bewoners met een technische achtergrond uit de wijk Stadshagen zelf (Zwolle2, z.d., PZ-8).  

 

 
 

Dashboard meting van fijnstof, meer 

dashboards beschikbaar via de website 

van SensHagen. 

Initiator Marcel Broekhaar vertelt hier aan 

deelnemers en belangstellende inwoners meer 

over het project SensHagen. 

 

4.2 Analyse project ‘SensHagen’  
In deze paragraaf zal de casus SensHagen verder onderzocht en geanalyseerd worden met 

specifieke aandacht voor de samenwerking rondom dit project. De analyse is gebaseerd op acht 

interviews met vertegenwoordigers van betrokken partijen, een groepsinterview en een aantal 

documenten die verstrekt zijn door de geïnterviewde personen. Een lijst van geïnterviewden en 

geraadpleegde documenten is in de bijlage opgenomen. 

4.2.1 Bestuurlijk draagvlak 
Uit de interviews blijkt dat bestuurlijk draagvlak erg belangrijk is voor innovatieve projecten (PZ-

9). PZ-9 stelt: “Ik merk gewoon dat in gemeentes waar ik ook kom waar het niet op de bestuurlijke 

agenda staat, dan komt het niet van de grond. Dus je moet wel een wethouder hebben wie dit in 

zijn portefeuille heeft en echt enthousiast is om er mee aan de gang te gaan”.  

 

Verschillende respondenten hebben vervolgens ook aangegeven dat er bestuurlijk draagvlak 

aanwezig is voor het project SensHagen in Zwolle (PZ-1, PZ-2, PZ-7, PZ-8, PZ-9).  

 

Volgens PZ-1 hangt bestuurlijk draagvlak voornamelijk samen met het bestuursprogramma en de 

portefeuillehouder. PZ-1 illustreert het draagvlak voor Smart Zwolle met de volgende woorden: 
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“Smart Zwolle, dat heeft een plekje in het bestuursprogramma van Zwolle. Er wordt ook 

nadrukkelijk gezegd, wij geloven erin dat we met slimme technologie en data de stad beter kunnen 

maken. Nou, dat is heel hoog over, maar dat drijft wel heel veel van hun ontwikkelingen. En het 

helpt als dat op bestuurlijk niveau niet alleen opgeschreven wordt, maar als dat ook werkelijk 

begrepen wordt”. Ook PZ-9 geeft aan dat er draagvlak is voor het project, omdat het thema ‘smart’ 

in relatie staat tot het bestuursprogramma: “het is wel echt een speerpunt in Zwolle. Ook in de 

gesprekken die ik heb over andere initiatieven waar wij mee bezig zijn, merk ik wel echt dat ze 

heel erg openstaan om pilots te doen, om dingen te vernieuwen. Dus het is een speerpunt op de 

agenda van de wethouder”.  

 

Daarnaast stelt PZ-10 ook dat bestuurlijk draagvlak voor SensHagen aanwezig is door de opgave 

waar de gemeente Zwolle voor staat met betrekking tot wateroverlast: “Maar vooral met het oog 

op de ruimtelijke opgave. Want die is echt wel fors in onze regio. We zitten echt in een afvalputje. 

En we hebben wel een goede voedingsbodem om daarin samen te werken. We hebben natuurlijk 

een hele geschiedenis met die Hanze. Dus eigenlijk hebben we heel erg iets, van hier zijn we 

van, hier lopen we niet voor niets voorop. Kunnen we dat nou gaan uitputten bijvoorbeeld door 

een focus op de klimaatbestendige groeiregio?”  

 

De wethouders zelf spreken ook over draagvlak voor het project SensHagen. Volgens PZ-2 is er 

namelijk in het college veel aandacht voor toepassingen die werken met sensoren. Alleen als er 

met tracking gewerkt wordt bij slimme stad projecten is er volgens hem wel meer kritiek vanuit 

het bestuur. Daarnaast geeft de andere bestuurder (PZ-7) aan dat er vanuit het college draagvlak 

is voor SensHagen, maar dat er meer moet worden nagedacht over hoe het smartcity concept 

kan worden meegenomen in de groeistrategie van Zwolle.  

 

Samenvattend valt te concluderen dat bestuurlijk draagvlak aanwezig is voor het project 

SensHagen. Onder andere door de portefeuillehouders, het bestuursprogramma en de opgave 

waarvoor gemeente Zwolle staat. Steun vanuit het bestuur voor het project heeft daarom mogelijk 

stimulerend gewerkt voor het smart city project.  

4.2.2 Ambtelijk draagvlak 
Respondenten (PZ-4 en PZ-10) geven aan dat ambtenaren de relevantie van het project 

SensHagen inzien vanuit de brede inbedding van het project onder het programma 

klimaatadaptatie (PZ-4). PZ-6 geeft echter ook aan dat het eigenaarschap voor het project onder 

collega ambtenaren soms ontbreekt. 

 

In de interviews is beperkt stil gestaan bij ambtelijk draagvlak. Uit de gemaakte opmerkingen valt 

daarom niet duidelijk te destilleren of er gesproken kan worden van steun voor het project vanuit 

de ambtelijke top of vanuit de ambtenaren in de organisatie. 
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4.2.3 Draagvlak burgers 
Het draagvlak onder burgers voor het project SensHagen wordt als een belangrijke of zelfs 

cruciaal component benoemd door respondenten (PZ-2, PZ-9, PZ-6, PZ-8).  

 

PZ-6 en PZ-8 illustreren dit door aan te geven dat draagvlak belangrijk is, omdat het project voor 

de burgers van Stadshagen wordt ontwikkeld: “Wat we willen is dat inwoners meedoen. En dat 

die zien dat zij een rol hebben in onze stad. Maar ook dat we dat vanuit de gemeente graag willen 

en dat we ook graag dingen samen met de wijk willen doen. Dat we willen weten wat inwoners 

zien in hun wijk en dat ze daar ook, dadelijk mee aan de gang kunnen gaan (PZ-6)”.  

 

Maar verschillende respondenten hebben ook aangegeven dat draagvlak creëren onder burgers 

niet eenvoudig is. Dat ligt met name in het vasthouden en het enthousiast houden van betrokken 

burgers, maar ook in het enthousiast maken van nieuwe buurtbewoners (PZ-7, PZ-8, PZ-7). Zo 

zegt PZ-9: “Waar we nu gewoon tegenaanlopen, [..], hoe kunnen we dat enthousiasme erin 

houden bij de mensen die al meedoen? Maar hoe kunnen we dat ook weer vergroten in de wijk?” 

En zegt PZ-8: “Om ze (de sensoren) te plaatsen bestaat er enthousiasme, maar als het even 

tegenzit met aansluiten en je hebt je beheer niet voor elkaar, dat zien we nu, dan gaat dat niet 

lukken”.  

 

Duidelijk wordt dat draagvlak van bewoners met betrekking tot SensHagen belangrijk is omdat 

het project wordt ontwikkeld voor burgers. Maar daarbij is het niet eenvoudig om in de wijk een 

brede groep burgers enthousiast te maken voor het project, daarnaast is het lastig om burgers 

die meedoen ook enthousiast te houden.  

4.2.4 Budget 
Het budget voor het project SensHagen komt grotendeels uit het programma klimaatadaptatie. 

Daarnaast is het budget organisch ontstaan vanuit verschillende potjes bij de gemeente om het 

unieke project te kunnen draaien (PZ-8).  

 

De respondenten geven aan dat het budget alleen de randvoorwaarden voor het project heeft 

gecreëerd (PZ-5, PZ-4). Zo stelt PZ-5 bijvoorbeeld: “Ik denk dat dit echt een voorbeeld is van een 

project waarbij het vooral gaat om het samenwerken en minder over budget, aanbestedingen 

contracten etc”. En ook PZ-4 zegt dat niet het budget centraal staat in het project, maar dat er 

meer aandacht is voor de belangen van de individuele partijen, de samenwerking en het 

leiderschap.  

 

Concluderend, het budget wordt niet aangemerkt als stimulerende of belemmerende factor voor 

SensHagen. Het budget wordt door respondenten voornamelijk gezien als een randvoorwaarde 
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om het project mogelijk te maken, maar zelf leggen ze de nadruk liever op andere factoren zoals 

de samenwerking.  

4.2.5 Wetgeving & Beleid/ Privacy  
In de interviews wordt wetgeving en beleid weinig aangehaald.  

 

PZ-10 geeft aan dat ze tijdens de ontwikkeling van de smart city toepassing zeker tegen een 

aantal uiteenlopende ‘knullige” regeltjes zijn aangelopen. Als voorbeeld haalt ze aan dat is 

gebleken dat het niet zomaar mogelijk is om een sensor voor SensHagen aan een lantaarnpaal 

te hangen. PZ-5 geeft daarnaast aan dat het bij andere smart city projecten soms lastig is dat de 

sensoren die door burgers worden opgehangen geen juridische status hebben en de sensoren 

daarom handelen van overheden niet kan afdwingen. In het geval van Zwolle, lijkt dit volgens PZ-

5 niet echt een probleem, omdat hier de metingen vooral belangrijk lijkt te zijn als middel om 

klimaatbewustzijn onder burgers te bewerkstellingen.  

 

Door twee respondenten wordt aangegeven dat de ‘intellectual property rights’ niet zijn 

vastgelegd voor het project SensHagen (PZ-3, PZ-8). Alles wordt op de basis van vertrouwen op 

open source systemen met elkaar gedeeld (PZ-8). Daarnaast is respondent PZ-3 ook persoonlijk 

van mening dat korte termijn levercontracten met verplichtingen en schermen van IP de 

samenwerking minder ver kunnen brengen. In plaats daarvan hecht de respondent persoonlijk 

meer waarden aan een langdurige samenwerking, zonder grote IP-belemmeringen. 

 

Het thema privacy wordt een aantal keer aangehaald door respondenten, maar lijkt geen issue 

van betekenis voor het project. Er wordt aangegeven dat met betrekking tot SensHagen niks is 

gedaan in strijd met de AVG (PZ-9) en dat de mensen die meedoen op dit moment geen moeite 

hebben met privacy (PZ-10). Daarnaast geeft PZ-1 aan dat het doel van het project en het geloof 

in het project belangrijkere factoren zijn. Volgens PZ-1 zijn er op het gebied van privacy namelijk 

altijd wel technische oplossingen beschikbaar: “Als je het probleem wilt oplossen, dan kom je er 

altijd wel uit. En je kunt altijd gegevens aggregeren, je kunt ze anonimiseren, je kunt ze 

depersonaliseren. Ik bedoel, er zijn allemaal technische oplossingen denkbaar. Het gaat erom 

wat je uiteindelijk wilt. Daarnaast is een geloof in het project belangrijk”. In lijn met deze redenering 

geeft PZ-9 ook aan dat de AVG-discussie ook zou moeten gaan over het maatschappelijk doel 

van het verzamelen van data en niet louter over de AVG-regels.  

 

Op grond van het voorgaande is te concluderen dat wet- en regelgeving/privacy over het 

algemeen geen belemmerende factor is geweest voor SensHagen en dat privacy geen issue van 

betekenis vormt voor het project SensHagen.  
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4.2.6 Technologie & Data  
Technologie en data hebben voor de toepassing verschillende uitdagingen gecreëerd.  

 

Er kan daarbij gedacht worden aan de onnauwkeurigheid van de meetresultaten door de kwaliteit 

van de sensoren (PZ-2). Daarnaast geven PZ-5 en PZ-6 aan dat de wifi-verbinding van de 

sensoren niet altijd goed werkte door een fout in de software en door goed geïsoleerde woningen.  

 

Daarnaast kent SensHagen ook wat uitdagingen rondom data. Zo vertelt PZ-5 dat er nog een 

uitdagingen bestaan om de sensordata in een database bij het RIVM te krijgen. Ook geeft PZ-3 

aan dat het technisch lastig is om data van eenvoudige sensoren neer te zetten op het platform 

van Esri door veiligheidsprotocollen. PZ-9 wijst er verder op dat bij opschalen wel wat spannende 

problemen kunnen ontstaan rondom data bijvoorbeeld op het gebied van data delen, datagebruik, 

het eigenaarschap van algoritmes, de standaardisering van data en het veilig verbinden van data.  

 

Het component technologie wordt door verschillende respondenten niet gezien als een echt 

knelpunt bij innovatieve projecten zoals SensHagen. Zo zegt PZ-1: “technologie is geen knelpunt, 

want uitdagingen horen bij het proces van innovatie: Dat hoort erbij. Dat is ook- Daar wil je ook 

van leren, wat werkt wel en wat werkt niet?” En zegt respondent PZ-3: “het is technisch lastig om 

data neer te zetten op het platform van Esri door een aantal veiligheidsprotocollen. Maar dit is 

geen knelpunt juist een belangrijk leermoment voor studenten”. 

 

Daarnaast geeft PZ-8 aan dat het beheer van de smart city toepassing een knelpunt kan zijn voor 

het opschalen van het project. Het beheer van sensoren is nergens belegd en ze geeft aan dat 

juist het beheer erg belangrijk is: “Ik denk, bij alle experimenten van de wereld, dat we echt vanaf 

het beheer terug moeten gaan rekenen, willen we geslaagde projecten organiseren. Maar beheer 

is niet leuk”. 

 

Geconcludeerd kan worden dat partners tijdens de ontwikkelingsfase van SensHagen tegen 

verschillende technische uitdagingen zijn aangelopen. Echter behoren deze uitdagingen volgens 

hen bij een innovatief project en kunnen ze niet als knelpunt voor SensHagen worden 

aangemerkt. Wel is het beheer van de sensoren een thema dat aandacht verdient bij opschalen 

van het project.  

4.2.7 Belangen  
Verschillende partijen zijn verbonden aan het project SensHagen o.a. gemeente Zwolle, het 

RIVM, het KNMI, Hogeschool Windesheim, Esri Nederland, Antea Group en de inwoners van 

Stadshagen.  
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Verschillende respondenten benoemen dat ze deelnemen aan het project omdat ze het 

persoonlijk gewoon een erg interessant project vinden (PZ-3, PZ-5, PZ-8). Dit zorgt er ook voor 

dat sommige mensen toch deelnemen aan het samenwerkingsverband ook als het niet helemaal 

formeel binnen hun werk/organisatie past (PZ-3, PZ-5). Zo zegt PZ-5 bijvoorbeeld: “Kijk, wat het 

voordeel ervan is en daarom vind ik het ook leuk om erbij betrokken te zijn, is dat het wel, er is 

altijd wel een soort, nou ja, vibe omheen. En dat doet een, nou, in dit geval Marcel, maar ook 

Ryan, die zijn natuurlijk gewoon heel enthousiast”. En zegt PZ-3: “Ik noem dit ook weleens mijn 

hobbyproject, ik krijg hier heel veel energie van. Ik doe dit eigenlijk grotendeels onder de radar”. 

 

Bij het project zijn verschillen partijen betrokken met verschillende belangen.  

 

Volgens PZ-8 en PZ-10 is de doelstelling van de gemeente om met SensHagen klimaatbewustzijn 

onder burgers te vergroten. Een belangrijk onderdeel daarvan is om bij gezinnen aan de 

keukentafel te komen door kinderen het gesprek over het klimaat te laten starten.  

 

Het ingenieurs- en adviesbureau Antea Group (PZ-9) is bij het project SensHagen betrokken, 

omdat ze binnen dit bureau HabiSense’ sensorenkit met App voor de eindgebruikers hebben 

ontwikkeld die ze graag willen testen op de consumentenmarkt. Antea Group heeft de gemeente 

Zwolle benaderd om mee te doen aan het project SensHagen en dit heeft erin geresulteerd dat 

vier sensoren bij bewoners in de wijk zijn gezet om bijvoorbeeld fijnstof, temperatuur en gassen 

te meten.  

 

Het RIVM (PZ-5) is bij het project betrokken om meer te weten te komen over de vraag of burgers 

kunnen bijdragen aan het ‘meetnetwerk van de toekomst’. Daarbij staan bijvoorbeeld vragen 

centraal zoals: “Wat komt er nou bij kijken als mensen zelf gaan meten? En waar hebben ze 

behoefte aan?” 

 

Het belang van Windesheim (PZ-3) is om studenten vanuit didactisch oogpunt te laten werken 

aan praktijkgerichte oplossingen. 

 

En Esri Nederland (PZ-1) is bij het project betrokken door de softwarelicenties met de gemeente 

Zwolle. Esri investeert wel extra tijd in het project volgens PZ-1 om een aantal redenen: “Dat 

vinden we belangrijk vanwege onze relatie met Zwolle; en omdat we het belangrijk vinden dat dit 

project succesvol wordt, juist vanwege het maatschappelijk belang; en omdat we daarvan kunnen 

leren”.  
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Geconcludeerd kan worden dat de partijen die betrokken zijn bij SensHagen uiteenlopende 

belangen hebben. Dit heeft de samenwerking niet belemmerd. De partijen spreken zich juist erg 

positief uit over de samenwerking (zie hieronder de samenwerking/cultuur). 

4.2.8 De samenwerking/cultuur 
De samenwerking wordt door de respondenten als positief beschreven (PZ-1, PZ-3, PZ-5, PZ-9, 

PZ-4, PZ-6, PZ-8).  

 

PZ-4 spreekt in relatie tot dit thema over een middelpunt vliegende strategie: “je bent met heel 

veel partijen. Dus heb je onherroepelijk te maken met cultuurverschillen binnen organisaties en 

hoe inwoners tegen partijen maar ook tegen problematiek aankijken. Dus eigenlijk gaat het er 

volgens mij continu om, in dit soort samenwerkingen, dat je echt op zoek gaat naar die belangen, 

waar die bij elkaar komen. En die kunnen vanuit hele andere invalshoeken gevonden worden, 

dus. En daar moet je, denk ik, open voor staan in dat netwerk”. 

 

PZ-1, PZ-8, PZ-3 en PZ-6 benoemen het gemeenschappelijke doel en het transparant praten 

over de eigen belangen als succes factoren voor de samenwerking. PZ-1 zegt: “Wat mij in 

SensHagen enorm is opgevallen en waardoor volgens mij die samenwerking tussen die veelheid 

aan verschillende organisaties zo goed gaat, is dat we het, vanaf het allereerste begin, goed eens 

zijn over wat het gemeenschappelijk doel is en dat kan ieder dan nog wel op zijn eigen manier 

inkleuren, maar er is heel duidelijk een gemeenschappelijk doel. En wat ook heel erg goed 

gewerkt heeft is dat in die samenwerking iedereen heel erg transparant is over wat zijn eigen 

belang nu is. En dan kunnen belangen heel erg verschillen en dan kunnen culturen heel erg 

verschillen, maar als je dat weet van elkaar en als je ook weet voor welk doel je gezamenlijk staat, 

dan kan dat elkaar zelfs nog versterken”. En PZ-8 voegt hieraan toe: “Daar ben ik het wel met 

Bert eens, dat vooral het gemeenschappelijk belang boven alles stellen. Maar daarnaast de 

belangen hebben van eenieder, die je respecteert, maakt dat je gewoon uitmuntend en in korte 

slagen kan werken, want iedereen blijft transparant, dus. En anders maken we dat duidelijk aan 

elkaar”. Ook PZ-6 zegt: “we zijn heel open over onze belangen. We willen dingen bereiken voor 

de wijk, maar we willen zelf ook dingen bereiken. Iedere partij heeft ook zijn eigen doelen. En dat 

is ook logisch. Ik bedoel, we hebben allemaal een reden waarom we zijn wie we zijn en waar we 

werken, waar we werken. En dat willen we ook verder brengen. En als je daar open over bent en 

met elkaar deelt, dan kun je een heleboel samendoen”. PZ-3 spreekt in het kader van SensHagen 

ook over een samenwerking waarin gezocht is naar een win-win situatie en waarin de partijen 

dus hun eigen belangen konden verwezenlijken.  

 

PZ-9 beschrijft de samenwerking als prettig, doordat de sfeer goed is en omdat de mogelijkheid 

bestaat om nieuwe ontwikkelingen te verkennen zonder belemmeringen. Belangrijk daarbij is 

volgens de respondent dat de samenwerking gelijkwaardig is: “Wat ik echt fijn vind en waar ik ook 
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heel erg in geloof, dat het een gelijkwaardige samenwerking is. Dus zowel tussen de gemeente 

als tussen Antea Group, maar ook naar de bewoners toe. Zoals in Zwolle dan kunnen we op een 

leuke manier gewoon samen aan de slag gaan. Dus daar zit een bepaalde gelijkwaardigheid in, 

bepaalde manier van wederzijds vertrouwen.” PZ-5 geeft deels in lijn met PZ-9 aan dat het succes 

ook lag in de mogelijkheid om te experimenteren: “En dat maakt, denk ik, ook dat we, voor, als 

een regulier project voor het RIVM, zou dit niet werken. Dus, dus, het feit dat wij vanuit innovatie 

hier ook een bijdrage aan willen leveren, dat zorgt ook gelijk, denk ik, gewoon voor een soort, een 

beetje institutionele ruimte.” 

 

PZ-5 is wel tegen een cultuurverschil aangelopen. Het RIVM werkt namelijk met opdrachten en 

een projectstructuur en dat sluit niet moeiteloos aan op de inrichting van het project SensHagen: 

“Dus dat betekent, onze uren moeten gewoon betaald worden. Dus een project, als wij meedoen, 

dan hebben we ook geld nodig. En dit was toch, nou, dit is anders. Marcel (de coördinator vanuit 

de gemeente) die zegt het ook zo van, ‘we zien dit meer als een beweging en een langjarenplan’. 

En dat past niet zo goed in onze projectstructuur van, we doen het een jaar”. 

 

Samenvattend valt te stellen dat de samenwerking bij het project SensHagen als een 

succesfactor wordt beschreven door verschillende partners met name door de informele 

samenwerking, met aandacht voor uiteenlopende belangen, het gezamenlijk doel, vertrouwen, 

transparantie en een win-win situatie voor alle partners.  

4.2.9 Rollen & Verantwoordelijkheden  
De verdeling van rollen en verantwoordelijkheden is steeds afhankelijk van het deelproject en de 

samenwerkingspartners (PZ-8).  

 

PZ-8 geeft aan dat sommige partijen een vastere rol hebben binnen het project SensHagen, zoals 

het KNMI en het RIVM. Deze partijen zijn namelijk verplicht zich te houden aan een opdracht en 

een einddatum. Bij andere partijen is er soms meer speling, omdat SensHagen een pilotproject 

is.  

 

PZ-5 heeft wel aangegeven dat voor het RIVM de rolverdeling onduidelijk was. En dit heeft 

volgens de respondent voor- en nadelen. Enerzijds, is “het project SensHagen echt een 

zoektocht, wat ruimte geeft voor nieuwe ontwikkelingen en ideeën.” Anderzijds, pas het volgens 

PZ-5 beter bij een opdrachtgever-opdrachtnemer als de relatie wat strakker zou zijn geregeld. 

Vooral voor de RIVM - met een rol op afstand - geeft de respondent aan dat het dan soms wel 

fijn is als verwachtingen duidelijk zijn geformuleerd.  

 

Op grond van het voorgaande is moeilijk te zeggen of in Zwolle de verdeling van rollen en 

verantwoordlijkheden een belemmerende dan wel stimulerende factor is. Belemmerend, ja, want 
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de ‘losse’ verdeling van rollen en verantwoordelijkheden past niet bij alle partners die betrokken 

zijn bij het project. Maar aan de andere kant: Stimulerend, ja, want het geeft meer ruimte om te 

experimenteren. 

4.2.10 Trekkerschap 
Het project SensHagen werd geïnitieerd en wordt getrokken door Marcel Broekhaar en Ryan 

Hoekman.  

 

Verschillende respondenten staan stil bij het enthousiasme, de gedrevenheid en de verbindende 

kracht van de trekkers (PZ-1, PZ-3, PZ-5, PZ-10). Zo zegt PZ-1 bijvoorbeeld: “Er zijn een aantal 

mensen en met name Marcel die heel erg vooropgaan, die een idee hebben waar ze heen willen 

en waarom dat is. Ik denk zonder dat leiderschap waren we nooit geweest waar we nu zijn”. 

 

Wel wordt aangegeven dat het project nu grotendeels afhankelijk is van de vrijwilliger Ryan. Dit 

wordt door PZ-10 als mogelijk kwetsbaar beschreven, omdat er zonder Ryan een groot probleem 

kan ontstaan met betrekking tot het voortbestaan van het project SensHagen: “Dan hebben we 

een heel groot probleem. Maar Marcel en ik zijn niet bij machte om dat op te vangen. Nee. Dus 

dat signaleren we ook heel vaak. En moeten we niet iemand naast Ryan hebben die ook zo leert 

werken en het netwerk- Nou ja, zij is gewoon zo’n bijzonder figuur dat je dat eigenlijk niet kan 

vervangen”.  

 

Samenvattend, door respondenten worden de enthousiaste trekkers van SensHagen als 

succesfactor voor SensHagen benoemd. Wel wordt aangegeven dat een vrijwilliger als trekker 

het project kwetsbaar kan maken, omdat het moeilijk zal zijn deze te vervangen.  

4.2.11 Leiderschap  
Het leiderschap rondom het project SensHagen wordt omschreven als informeel, organisch, 

hybride en flexibel (PZ-1, PZ-5, PZ-7 PZ-8, PZ-10). 

 

PZ-8 zegt hierover: “je moet het toch wel zien als een hybride leiderschapsstijl. Er is niet echt een 

leider van het geheel, iedereen voelt zich verantwoordelijk voor het slagen van onderdelen van 

het project”. 

 

 PZ-1, PZ-10 en PZ-3 benoemen deze vorm van leiderschap ook als passend bij innovatieve 

projecten die nog nooit eerder zijn gedaan. PZ-10 zegt bijvoorbeeld: “Maar met dit soort projecten 

weet je gewoon niet precies wat de route is. Dus dat is veel meer gepionier. Dus- En dan moet je 

wel goed kunnen bijsturen. Dus dan denk ik altijd, van het is gewoon belangrijker dat je weet waar 

het heen moet en dat je wel flexibel bent om net even een andere route te nemen als die handiger 

blijkt onderweg”. En PZ-3 zegt: “Volgens mij, als je wil experimenteren, dan is dat een hele goede 
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methode om via, volgens mij, informeel, dat leiderschap te gaan werken. Ik heb ook heel vaak, 

heel erg het idee dat het organisch deels groeit. Er is wel een visie voor ogen waar we heen 

willen, maar er hangt geen harde projectplanning aan of er hangt geen harde doelstellingen aan 

per stapje of met dat soort zaken, waardoor ook dat informele leiderschap gewoon de ruimte krijgt 

om door te ontwikkelen”. 

 

Verschillende voordelen en nadelen van informeel leiderschap worden benoemd.  

 

PZ-8 geeft aan dat bij informeel leiderschap iedereen zelfverantwoordelijk is voor het leiderschap. 

Deze respondent geeft aan dat het voordeel van dit type leiderschap is dat het leiderschap kan 

wisselen naar gelang de benodigde expertise. Het nadeel dat hiermee samenhangt respondent 

PZ-8 is dat er soms ook een ‘vacuüm in het leiderschap kan ontstaan: “Maar daardoor kan 

natuurlijk makkelijk ook een vacuüm ontstaan in het leiderschap. Dat we allemaal niet meer even 

weten hoe het verder moet. Nou en dat vraagt even pas op de plaats. Ik vind dat geen nadeel. 

Maar ik kan me voorstellen dat mensen dan eventjes denken van, gebeurt er nog wel wat? Maar 

op een gegeven moment moet je even pas op de plaats maken om te wachten van, hoe is op dit 

onbekende terrein de volgende stap?” 

 

PZ-6 wijst op de relatie tussen informeel leiderschap en het organische groeien van het project. 

Een voordeel van informeel leiderschap is volgens PZ-6 dat je met behulp van informeel 

leiderschap kan anticiperen op wat je wilt bereiken. Het nadeel dat hiermee samenhangt is 

volgens de respondent dat sommige dingen langer kunnen duren dan anders. Hij illustreert dit 

met een voorbeeld: “Op een gegeven moment wilden wij weerstations gaan uitrollen. En toen 

dachten wij van, we kijken heel vaak naar het hbo ook voor studenten om, of universitaire 

studenten om onderzoeksopdrachten te doen. Ik zeg, die mbo-studenten hebben ook een rol in 

de slimme samenleving. Dus toen zijn we dat traject gestart omdat ze dachten, hé, nu komt van 

alles bij elkaar. En het bleek heel ingewikkeld te zijn, [..]. En het risico van informeel leiderschap 

is dat je misschien wel te hard je best doet om toch die ideale oplossing te realiseren. En waardoor 

sommige dingen misschien wat langer duren”.  

 

Daarnaast geven PZ-6 en PZ-4 ook aan dat deelnemende partijen leiderschap tonen en dat dit 

belangrijk is voor het succes van het project. PZ-6 zegt: “ik zie ook leiderschap bij al onze 

partners. Kijk, ieder is een vertegenwoordiger van het project dat we doen, van het initiatief dat 

wij op gang aan het brengen zijn. En daar zit, ook bij onze partners, zit enorm veel leiderschap. 

En je hebt elkaar daarin allemaal nodig. Dus daarom vind ik dat heel erg van belang”. 

 

Respondenten merken wel op dat een andere type leiderschap nodig is om het project op te 

schalen (PZ-7, PZ-4 PZ-1). Zo zegt PZ-7 bijvoorbeeld: “het leiderschap is nu erg informeel. Maar 
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als we verder willen opschalen is het wel belangrijk dat leiderschap anders vorm krijgt. Maar er 

komt een fase dat je ziet dat je wel een strak leiderschap nodig hebt, omdat je met elkaar door 

wilt blijven en moet blijven gaan”. Ook PZ-4 geeft aan dat er een ‘blauwere’ aansturing nodig is 

bij opschalen: “Op het moment dat je gaat opschalen, nou, dan ga je ook wat meer 

resultaatgericht werken. Dus ik denk dat daar ook een ander type leiderschap bij past uiteindelijk. 

Dan heb je het volgens mij, niet meer over experimenteren, maar over eigenlijk uitrollen van het 

concept. Dus dat wordt toch iets blauwer in de aansturing”. 

 

PZ-6 en PZ-8 geven ook aan dat het leiderschap blauwer kan bij opschaling van SensHagen. 

Maar zij wijzen er wel op dat het belangrijk blijft om de specifieke contexten en doelstellingen van 

individuele projecten in het oog te houden. Zo zegt PZ-6: “Dus je kunt niet blauw zeggen van, 

oké, dit is aanpak SensHagen, die rammen we erdoorheen in Assendorp en dan hebben we ook 

hetzelfde resultaat”. En PZ-8: “Het is niet meer zo dat je de hele stad één blauwdruk overheen 

kan gooien met het een-op-een uitrollen. En daar komen we hoe langer hoe meer achter. Het is 

sterk afhankelijk van de soort cultuur die in een wijk heerst hoe je hem moet gaan aanpakken. En 

vergis je daar niet in, want ik denk dat je dan ook op het pad der mislukkeling, der mislukking 

terechtkomt”. 

 

Op basis van de verschillende opmerkingen kan worden geconcludeerd dat respondenten over 

het algemeen vooral positief zijn over het informele leiderschap. Dit type leiderschap vinden zij 

passend bij de ontwikkeling van een innovatie product. Wel wijzen enkele respondenten erop dat 

een andere ‘blauwere’ vorm van leiderschap nodig is om het project verder op te schalen, maar 

met aandacht voor de lokale context.  

4.2.12 Businessmodel 
De respondenten geven aan dat er geen businessmodel beschikbaar is met betrekking tot het 

project SensHagen (PZ-1, PZ-3, PZ-8). PZ-1 illustreert dit met de zin: “We zijn gewoon begonnen 

en gemeente Zwolle volgens mij ook”. En PZ-3 zegt hierover: “Op dit moment doen we het 

gewoon, we realiseren het gewoon. We zijn bezig met het grotere doel voor ogen en we zijn nog 

niet aan het commercieel stukje”. En PZ-8 stelt: “Het project werkt nu zonder businessmodel 

omdat de partners enthousiast zijn”. 

 

Tijdens het groepsinterview wordt ook aangegeven door PZ-1 dat de partners niet in de 

samenwerking zitten om geld te verdienen, maar om te leren. Volgens PZ-1 is samen innoveren, 

leren en waarden creëren ook een succesvol businessmodel: “en dat is uiteindelijk een 

businessmodel wat heel erg lang zou kunnen beklijven”. 

 

PZ-4 wijst er wel op dat investeringsbereidheid als factor aandacht verdient bij de opschaling van 

SensHagen: “En als je het hebt over opschaling van dit soort processen, dan is het, denk ik, wel 
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zinnig om, ook bij de start van dit soort initiatieven, goed na te denken en niet alleen van, goh, 

vanuit belangen te praten, maar ook van, maar wie committeert zich nou ook echt in investering, 

in tijd, in geld, in middelen, in data en dergelijke? Ik denk dat dat ook wel een belangrijk les is die 

wij uit SensHagen ook kunnen trekken”.  

 

Geconcludeerd kan worden dat er geen businessmodel (waar de markt ook in investeert) 

ontwikkeld is voor SensHagen. Respondenten stellen dat bij dit soort innovatieve project ook een 

ander soort businessmodel centraal kan staan gericht op leren, innoveren en waarden creëren. 

Daarnaast kan ook de investeringsbereidheid van partijen als factor van aandacht worden 

meegenomen bij het nadenken over businessmodellen.  

4.2.13 Contracten 
Het project SensHagen wordt ontwikkeld door meerdere partijen. Deze partijen hebben 

verschillende relaties ten opzichte van de gemeente Zwolle.  

 

PZ-1 geeft aan dat Esri een softwarecontract heeft met de gemeente Zwolle. Daarnaast investeert 

de partij extra tijd in het project SensHagen. 

 

PZ-9 geeft aan dat de samenwerking met Antea Group informeel is vormgegeven en de 

respondent beschrijft dit als een stimulerende factor voor een innovatief project: “Dus het is echt 

gewoon een pilot geweest zonder dikke contracten en allerlei complexe trajecten, want als je 

eerst alles wilt vastleggen in dikke contracten, dan denk ik dat er niks van de grond komt in 

Nederland. Eerst verkkennen en samenwerken en bij opschaling goed partnercontract afsluiten”. 

 

Ook PZ-3 is positief over het feit dat er geen opdrachtovereenkomst is waarin precies wordt 

beschreven wat Hogeschool Windesheim moet opleveren: “Nee, dat is gewoon op een 

vertrouwensmanier afgesproken met elkaar.” [..] “Nou heb ik net al een beetje aangegeven, de 

charme van dit project vind ik gewoon dat we het gewoon realiseren met elkaar. Zonder dat soort 

vraagstukken op tafel te hebben waarbij die belangendiscussie speelt”. Wel geeft PZ-3 aan dat 

SensHagen hierdoor op het managementniveau van Windesheim geen tot nauwelijks bekendheid 

heeft. Dit creëert volgens PZ-3 een risico omdat de samenwerking aan één persoon hangt.  

 

Door PZ-1 en PZ-9 wordt wel aangegeven dat het vastleggen van afspraken in contracten wel 

belangrijker kan worden bij opschalen. “Als je het echt gaat uitrollen en gaat opschalen, moet je 

echt wel afspraken maken met elkaar. Zo simpel is het ook. Want een gemeente-instelling heeft 

andere belangen dan een bedrijfsleven, daar zitten gewoon verschillen in. Maar in die beginfase 

dan moet je het echt kleinschalig en eenvoudig houden, anders ben je aan de voorkant langer 

bezig en dan is er niks van de grond gekomen”. (PZ-1) 
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Uit de opmerkingen valt te destilleren dat contracten niet als knelpunt worden aangemerkt. Wel 

is het aangegeven dat het vastleggen van afspraken in contracten belangrijker kan worden bij 

opschalen.  

4.2.14 Aanbestedingen 
Respondenten hebben weinig gezegd over aanbestedingen, omdat er geen aanbesteding 

rondom SensHagen is geweest. PZ-9 heeft wel zijn eigen ervaringen over aanbestedingen 

gedeeld.  

 

Aanbestedingen rondom smartcitytoepassingen in het algemeen worden door PZ-9 aangeduid 

als probleem: “Aan de ene kant wil de gemeente heel graag innoveren, maar ze leggen alle risico 

in het bedrijfsleven neer. Aan het type aanbesteding- En daar zit voor mij geen gelijkwaardigheid 

in”. PZ-9 geeft zelf aan welke vorm van aanbesteding handig zou kunnen zijn bij innovatieve 

projecten vanuit bedrijven: ““ik zou hem in hele kleine sprints of stukjes willen hakken, dat je veel 

meer go, no go momenten hebt. Dat je elke keer met je opdrachtgever tussentijds evalueert, 

liggen we nog op koers. “ 

 

Geconcludeerd kan worden dat aanbestedingen geen rol hebben gespeeld bij SensHagen en dus 

ook niet als stimulerende of belemmerende factor kan worden benoemd.  

4.2.15 Participatie & Communicatie  
In het project SensHagen kunnen burgers participeren door sensoren in eigen tuin op te hangen 

en data te delen met de data hub Zwolle.  

 

Volgens PZ-1 is veel aandacht geschonken aan participatie: “Er is ontzettend veel energie is 

gestoken in het letterlijk fysiek betrekken van de mensen in de wijk. [..], om de betrokkenheid ook 

echt van de grond te krijgen. En dat is gegaan via nieuwsbrieven, via stukken in de krant, via heel 

veel bewonersbijeenkomsten, school, via scholen, noem maar op”. Ook PZ-6 geeft aan dat er 

door het hele project heen veel aandacht is geschonken aan intermenselijk communicatie. Ook 

benoemt PZ-6 de communicatiestrategie naar bewoners als een succes, omdat er in de 

communicatie specifiek aandacht is geweest voor kwetsbaarheid: “Toen hebben we ons in eerste 

instantie meteen als club neergezet, dus als mensen die dit samen doen. Verschillende 

organisaties en we hebben ons kwetsbaar opgesteld. We hebben gezegd van, nou, we hebben 

jullie nodig en het kan best misgaan. En normaal gesproken, ben je bij een gemeente gewend 

dat daar heel veel tijd tussen zit, tussen een interactie, want dat moet heel zorgvuldig, hier is dat 

niet het geval. We staan naast elkaar. Gaat er iets mis, merk je het ook meteen”. 
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PZ-5 wijst wel op het feit dat er tot nu toe nog weinig aandacht is geweest voor de analyse van 

data en de betekenis van de data voor inwoners. Later in het proces moet er meer aandacht 

komen voor data-analyse in de communicatie volgens PZ-5. 

 

Daarnaast geven enkele respondenten aan dat nu vooral één groep koplopers mee doen aan het 

project en dat het nu van belang wordt om de grote groep wijkbewoners te bereiken. Dit kan 

bijvoorbeeld vorm krijgen met behulp van ambassadeurs die in andere wijken het idee gaan 

verspreiden (PZ-8, PZ-3). PZ-3 zegt hierover: “eigenlijk zul je een paar opinion leaders moeten 

zien te krijgen uit Stadshagen, die het ook in andere wijken willen proberen te vertellen. Dus dat 

niet iemand van de gemeente er staat, maar juist een opinion leader vanuit die andere wijken, wil 

je dat verder verspreiden. En dan ga je een soort olievlekwerking krijgen”. 

 

PZ-8 geeft wel aan dat het plan bestond om een communicatie platform te ontwikkelen door en 

met bewoners. Het opzetten van dit platform is tot nu toe nog niet gelukt doordat volgens PZ-8 

professionele ondersteuning voor de vrijwilligers op dit platform nog ontbreekt. PZ-4 stelt kritische 

vragen bij het ontwikkelen van het communicatieplatform: “in welke behoefte voorziet dat nou? Is 

dat omdat wij dat zo graag willen? Of is dat uiteindelijk met als doel dat de inwoners, op basis van 

de inzichten die SensHagen nu levert ook daadwerkelijk aan de slag gaan in hun eigen tuinen en 

huizen en buurten? Waarom willen we zo nodig een platform? En wie wil dat? En waarom?” PZ-

6 reageert hierop door te stellen dat het er nog niet echt van is gekomen om het platform serieus 

vorm te geven. Hij geeft aan dat het nut van een platform daarom pas beoordeelt kan worden als 

er voldoende energie in is gestoken.  

 

Verschillende respondenten benoemen dat het thema urgent moet zijn voor bewoners om 

participatie van bewoners bij innovatieve projecten te bevorderen (PZ-1, PZ-2, PZ-7, PZ-9). PZ-

1 verwoordt dit als volgt: “Er moet een directe aanleiding zijn in een onderwerp waar mensen 

zorgen over hebben, waar ze mee bezig zijn, wat speelt in een wijk”. SensHagen is bijvoorbeeld 

opgezet vanuit het probleem van wateroverlast dat de wijk daadwerkelijk heeft. Dit kan bijdragen 

aan participatie en draagvlak voor het project (PZ-1, PZ-2, PZ-7, PZ-9). PZ-2 zegt daarover: “Ja, 

omdat er waterproblemen spelen. De ligging is laag, de grondslag is moeilijk met een afwisseling 

van zand en klei, en er was niet de goede drainage techniek toegepast in het begin. Door die 

problemen zijn mensen gemotiveerd”. 

 

PZ-1 geeft aan dat bij opschalen een andere manier van communicatie geschikt zou kunnen zijn 

met meer aandacht voor time-to-market: “in die opschalingsfase, een ander type communicatie. 

Dus, kijk, SensHagen is heel erg de communicatie gericht op, wat zijn van plan? Wat willen we 

gaan doen? Hoe kun je nu meedoen? Ik denk als je gaat opschalen dat je veel meer 
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communicatie zou moeten zoeken in de richting van, kijk, dit hebben gedaan in SensHagen. Dat 

heeft zich daar bewezen en zo gaan we het verder brengen”. 

 

Samenvattend, er is aandacht geschonken aan de participatie van burgers bij het project 

SensHagen. Maar enkele respondenten geven aan dat dit erin heeft geresulteerd dat nu vooral 

één groep koplopers meedoet aan het project. Het wordt volgens hen nu steeds belangrijk om 

juist ook de grote groep wijkbewoners te bereiken. Dit kan bijvoorbeeld vorm krijgen met behulp 

van ambassadeurs of via een communicatieplatform.  

4.2.16 Uitkomsten 
De resultaten van SensHagen zijn niet structureel gemeten. 

 

Beide wethouders geven aan dat het meten en inzichtelijk maken van de resultaten belangrijk is. 

Dit kan namelijk inzicht geven in klimaatdata en in de tot stand gekomen veranderingen door 

SensHagen (PZ-2, PZ-7) 

 

De meetbaarheid en kwantificeerbaarheid van de toegevoegde waarden van een project zoals 

SensHagen wordt echter door PZ-1 ook benoemd als ingewikkeld. PZ-1 zegt bijvoorbeeld: “En 

als je het gaat hebben over de baten van zo’n project, tot op welk niveau kun je het uitdrukken in 

euro’s? Is ook boeiend. Kijk, wat het kost, is heel eenvoudig hè, dat is het optellen van alle 

facturen en uren. Wat heeft nou SensHagen opgeleverd? Het draagt ook bij aan een stukje 

klimaatbewustzijn. Hoeveel euro’s zijn dat?”.  

 

Uit de gemaakte opmerkingen valt te concluderen dat de resultaten van SensHagen niet 

structureel zijn gemeten. Dit hangt samen met het gegeven dat zachte toegevoegde waarden 

moeilijke te meten en te kwantificeren zijn. Dit zou een belemmering kunnen vormen als vanuit 

het bestuur de vraag komt om resultaten van het project hard te maken.  

4.3 Analyse project ‘SensHagen’ bewonersinterview  
Voor de bewonersinterviews over ‘SensHagen’ zijn deelnemers door Ryan geïnformeerd over het 

groepsinterview. Zeven deelnemers hebben positief op de uitnodiging gereageerd en 

deelgenomen aan een interview. Het was niet mogelijk om alle deelnemers tegelijk te spreken, 

daarom zijn op vijf verschillende data interviews afgenomen. Hieronder zullen de perspectieven 

van deelnemers met betrekking tot het project SensHagen beschreven worden. 

 

Draagvlak burgers 

Respondenten geven aan dat het project is opgezet/geïnitieerd vanuit de gemeente Zwolle en 

vanuit daar is de gemeente op zoek gegaan naar burgers die mee wilden doen met het project 

(BZ-2, BZ-5, BZ-6). BZ-6 zegt bijvoorbeeld: “Het idee is vanuit de gemeente gekomen. Ze hebben 
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bedacht we willen sensoren en meetinstrumenten en toen is gekeken hoe ze bewoners bij de 

uitvoering hebben kunnen betrokken.” Respondenten benoemen dat de nattevoetensensor wel 

een project is dat door bewoners zelf is bedacht en ontwikkeld (BZ-5, BZ-6, BZ-7).  

 

Respondenten geven aan dat het project op verschillende manieren meerwaarde kan leveren 

aan de wijk. SensHagen brengt klimaatverandering in beeld voor de jeugd (BZ-2, BZ-3) en voor 

de bewoners in de wijk (BZ-1, BZ-4, BZ-7). Ook vinden respondent het gewoon leuk om betrokken 

te worden bij de (sensor) techniek van het project (BZ-3) en om meer te leren over het klimaat en 

fijnstof in de eigen buurt (BZ-4, BZ-5, BZ-6). BZ-1 zegt bijvoorbeeld: “We weten dat het klimaat 

erg belangrijk is. Actuele informatie vanuit de achtertuin maak je veel meer bewust over wat er 

allemaal speelt.” En BZ-2: “Met het digitale bord krijgen kinderen inzicht in klimaat, wind, regen, 

fijnstof.” En BZ-3: “Ik vond het zelf gewoon leuk om te kijken wat de sensoren konden.” 

 

Respondenten hadden gehoopt dat meer mensen vanuit de wijk actief zouden deelnemen aan 

het project (BZ-3, BZ-4, BZ-5), maar respondenten geven ook aan dat mensen in de buurt vaak 

te druk zijn (BZ-1, BZ-3, BZ-5). BZ-5 zegt hierover: “Mensen zijn druk en vooral met zichzelf bezig. 

Het is moeilijk mensen betrokken te krijgen. Ik zie dat ook bij andere projecten in de wijk.” 

 

Weinig respondenten zijn tevreden over hoe het project nu loopt (BZ-1, BZ-2, BZ-5, BZ-6). 

Respondenten wijzen erop dat het project nu weinig voortgang heeft (BZ-5, BZ-6) en dat het 

project nog te weinig leeft breed in de wijk (BZ-1). BZ-1 illustreert dit met de woorden: “Ik vind niet 

dat het bruist en rondzingt.” En BZ-5 zegt: “Het schiet voor geen meter op. De doelstelling was 

om 20/25 weerstations op te hangen, maar dat is nog niet gelukt. We zijn nu al bijna 2 jaar bezig. 

Dat is geen daadkracht.” 

 

Verschillende respondenten wijzen daarom op verschillende stappen die genomen moeten 

worden. BZ-4 wil het project breder in de wijk onder de aandacht brengen: “Een volgende stap 

zou zijn om SensHagen mee te nemen in een volgende wijkbijeenkomst. Dan zou ik het project 

SensHagen op de agenda zetten en de kans pakken om een bredere groep daarover bij te 

praten.” Ook BZ-7 pleit voor meer bekendheid voor het project: “Meer bekendheid geven aan de 

meetresultaten binnen de wijk is belangrijk, bijvoorbeeld door een dasboard op te hangen in het 

winkelcentrum en meer reclame te maken voor SensHagen.” BZ-5 en BZ-6 willen vooral dat de 

verbeterde sensoren snel worden verspreid over de wijk: “Er moeten zo snel mogelijk 

verbeterende sensoren worden uitgerold.” (BZ-6) & “doorpakken, waarom moet het zo lang 

duren? Verbeterde sensoren moeten snel opgehangen worden.” (BZ-5).  
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Wet- en Regelgeving/ Privacy 

Twee respondenten (BZ-5, BZ-6) geven aan dat wet- en regelgeving een belemmering vormen 

voor het project. Ze geven verschillende voorbeelden van wet- en regelgeving die het project 

bellemeren: weerstations moeten op een bepaalde hoogte hangen, lantaarnpalen moeten een 

bepaalde kromming hebben, burgers moeten vooraf geïnformeerd worden over sensoren in de 

openbare ruimten en documenten over aansprakelijkheid moeten opgesteld worden voordat 

kinderen met de sensor kunnen werken (BZ-5, BZ-6).  

 

Respondenten wijzen ook op verschillende zaken die spelen rondom privacy. In het algemeen 

benoemen ze dat privacy vaak een onderwerp is van gesprek bij de bijeenkomsten over het 

project georganiseerd door gemeente (BZ-1, BZ-3). Daarnaast benoemen respondenten (BZ-3, 

BZ-4) dat erg nauwkeurig is na te kijken waar de sensoren hangen, maar dat ze daar zelf geen 

probleem mee hebben. BZ-7 benoemt wel privacy problemen met de snuffelfiets, omdat op het 

data platform precies te zien is waar iemand heeft gefietst en waar iemand is gestopt. BZ-5 wijst 

ook op privacy met betrekking tot de nattevoetensensor, als iemand de sensor in zijn bezit krijgt 

kunnen ze wifigegevens achterhalen. Volgens BZ-6 en BZ-7 zal dit probleem niet spelen bij 

nieuwe sensoren omdat deze zullen werken met een 4G-chip. 

 

Technologie & Data 

Respondenten spreken wisselend over de helderheid en gebruiksvriendelijkheid van de 

toepassing. BZ-3 geeft aan dat het instapniveau hoog lag en dat sensoren en soort black box 

voor de respondent waren. Deze respondent pleit ook voor wat meer opleiding over de techniek. 

Andere respondent geven aan de techniek gebruiksvriendelijk en helder is (BZ-4, BZ-5, BZ-6, BZ-

7). Respondent BZ-2 geeft wel aan dat de website niet gebruiksvriendelijk is voor kinderen: “We 

kunnen de kinderen daar niet naartoe sturen met hun computer dat is te ingewikkeld. Je moet 

zoeken naar grafieken, die meer naar verbeelding spreken dan kille cijfers. Ik denk dat het 

belangrijk is om de buurt en de kinderen meer mee te nemen en de data toegankelijker te maken .”  

 

Respondenten geven aan dat de techniek over het algemeen naar behoren werkte (BZ-3, BZ-5, 

BZ-6). Wel waren er een aantal problemen met de oude versie van de sensoren, maar deze 

worden vervangen (BZ-6, BZ-7).  

 

Veel respondenten weten niet of er gegeven het probleem in de wijk voor de juiste toepassing(en) 

en de juiste technologie(en) is gekozen (BZ-3). Wel beamen de respondenten dat de 

nattevoetensensor is ontwikkeld naar aanleiding van een probleem in de wijk, omdat de wijk wel 

degelijk te maken heeft met wateroverlast (BZ-3, BZ-5, BZ-7).  
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Samenwerking  

Respondenten hebben een beeld van de verschillende partners die betrokken zijn bij het project. 

Zo praten respondenten bijvoorbeeld over het RIVM, de gemeente, Windesheim, bewoners van 

de wijk, de Stadshoeve, basisschool de Zevensprong, ESRI Nederland en Antea Group (BZ-1, 

BZ-2, BZ-3, BZ-7). Echter heeft geen enkele respondent zicht op de samenwerking tussen de 

verschillende respondenten.  

 

Leiderschap  

Respondenten geven aan dat de leider voor het project niet altijd duidelijk was (BZ-1, BZ-4, BZ-

5, BZ-6, BZ-7). Er wordt aangegeven dat Ryan op vrijwilligersbasis de organisatorische kant voor 

het project SensHagen heeft geregeld en dat Marcel de projectleider is vanuit de gemeente (BZ-

1, BZ-2, BZ-3). Respondenten geven aan dat Ryan een belangrijke trekker is geweest voor het 

project (BZ-1, BZ-2, BZ-4, BZ-5, BZ-6). BZ-1 illustreert dit met de woorden: “Ryan was een 

duizendpoot, zonder haar waren al die sensoren er niet komen te hangen. Een harde werkster 

en enthousiast. Ze ging altijd tot het gaatje.” En BZ-4 zegt: “Ryan doet wel enorm haar best om 

mensen betrokken te houden en te enthousiasmeren.” 

 

De stijl van het leiderschap wordt als informeel, (BZ-3) los (BZ-5) en als enthousiasmerend (BZ-

4) beschreven. Dat vinden respondenten passend bij een innovatief project waarin burgers op 

vrijwillige basis participeren (BZ-4, BZ-6).  

 

Participatie & Communicatie  

Door verschillende respondenten wordt aangegeven dat de werving van deelnemers heeft 

plaatsgevonden in het netwerk. Dit houdt in dat de deelnemers elkaar vaak al via- via kennen en 

dat beperkte werving van buiten heeft plaats gevonden (BZ-5, BZ-6, BZ-7).  

 

Ook wijzen deelnemers op het feit dat het werven van participanten in het algemeen lastig is (BZ-

1, BZ-3). BZ-1 zegt bijvoorbeeld: “Vanuit mijn werk weet ik dat het een heel moeilijk proces is om 

mensen te laten participeren in hun wijk. Het is moeilijk om wijkbewoner te enthousiasmeren.”  En 

BZ-3: “Het is een wijk met veel jonge mensen, veel twee verdieners, maar weinig mensen die 

even wat tijd beschikbaar stellen.” 

 

Communicatie over het project vindt plaats via bijeenkomsten (BZ-7), de digitale nieuwsbrief (BZ-

2, BZ-7) en via huis-aan-huisbladen (BZ-4).  

 

Respondenten zijn niet tevreden over de intensiteit en de werkwijze t.a.v. de communicatie door 

de gemeente (BZ-2, BZ-3, BZ-5, BZ-6, BZ-7). De respondenten willen via de communicatie meer 

geïnformeerd en meegenomen worden in project (BZ-7), willen via persoonlijke communicatie het 
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enthousiasme onder deelnemers behouden (BZ-2, BZ-3) en willen met wijk brede communicatie 

de bekendheid over het project vergroten (BZ-4, BZ-6).  

 

BZ-7 stelt: “Afgelopen jaar is weinig gecommuniceerd, je wordt niet meegenomen.” En BZ-2 zegt: 

“Het onderhouden van het contact dat mag wel een tandje hoger om enthousiasme erin te 

houden.” BZ-4 geeft aan dat de communicatie over het project ook via het stedelijke huisblad kan. 

In dit blad staat officiële informatie en het blad verschijnt regelmatiger dan de huis-aan-

huisbladen. Dit zou ervoor kunnen zorgen dat het project meer gewicht en bereik krijgt in de wijk.  

 

Daarnaast wijzen verschillende respondenten erop dat het interpreteren van data lastig is (BZ-1, 

BZ-5). BZ-1 zegt hierover: “Het is lastig om de data te interpreteren. Het project is echt technische 

ontwikkeld. Een vertaalslag is nodig naar de leek burger”. En BZ-5 zegt in lijn met BZ-1: “Ik zou 

ook wel een verhaaltje willen. Wat ruchtbaarheid. Dat je hoort nou inderdaad als we meer fijnstof 

zien dan komt wind van die kant. Het is nog erg wetenschappelijk. Geen normale hond die ernaar 

kijkt. Een leuk verhaal aan ophangen is belangrijk. In dit buurtje, het villawijkje met meer groen, 

dan zie je dat tempratuur daar lager ligt in de zomer.”  

 

Twee respondenten wijzen op een mogelijke rol voor het RIVM bij de communicatie (BZ-5, BZ-

7). Zij geven aan dat het RIVM kan uitleggen hoe de data moet worden geïnterpreteerd of 

verhalend de data kan toelichten. Dit kan ervoor zorgen dat de ‘harde’ data meer kan gaan 

spreken. BZ-5 zegt bijvoorbeeld: “Het RIVM zou een verhaal bij de data kunnen maken en 

vergelijking maken tussen gebieden. Dat werkt denk ik. Dan neem je mensen mee.” 

 

Opschalen  

Verschillende respondenten geven aan dat opschaling van het project SensHagen mogelijk is, 

omdat klimaatverandering een belangrijk thema is (BZ-1, BZ-2 BZ-3, BZ-4, BZ-7). Respondenten 

benoemen een variëteit aan stappen die genomen moeten worden voor opschaling zou kunnen 

plaatsvinden.  

 

BZ-1 & BZ-2 geven aan dat de communicatie over het project dan moet veranderen. BZ-3 

benoemt dat het inzichtelijk krijgen van problemen in de wijk en de mogelijke vraag vanuit 

bewoners dan belangrijk is. BZ-4 benoemt het belang om meer mensen bij het project aan te 

laten haken zodat de dekking van sensoren over de wijk beter wordt. En BZ-5, BZ-6 en BZ-7 

vinden het belangrijk om eerst meer inzicht te krijgen in de resultaten van het project voordat 

gekozen kan worden voor opschaling. De data moeten werkelijk inzicht geven in het klimaat en 

gebruikt worden om betere beslissingen te maken over het klimaat. BZ-7 illustreert dit met de 

woorden “Het moet geen meten om het meten worden”.  
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Tot besluit: Beknopte vergelijking 

Wanneer we de resultaten van de bewonersinterviews vergelijken met de interviews met 

professionals vallen wat overeenkomsten en verschillen op. Zie hieronder. 

- Door professionals is aangegeven dat draagvlak van bewoners met betrekking tot SensHagen 

belangrijk is, maar dat het niet eenvoudig is om in de wijk een brede groep burgers enthousiast 

te maken en te houden. Dit komt ook naar voren uit de analyse van het bewonersinterview. 

Bewoners zien de meerwaarde van het project, maar geven ook aan dat het moeilijk is om 

het project breed in de buurt te laten leven.  

- Door professionals wordt aangegeven dat wet- en regelgeving/privacy over het algemeen 

geen belemmerende factor is geweest voor SensHagen en dat privacy geen issue van 

betekenis vormt voor het project. Burgers c.q. deelnemers aan het project geven juist wel aan 

dat volgens hen bepaalde wet- en regelgeving het project hebben belemmerd en dat er 

verschillende zaken spelen rondom privacy.  

- Opvallend is dat door professionals en door deelnemers wordt benoemd dat de informele en 

enthousiasmerende stijl van het leiderschap passend wordt geacht bij dit innovatieve project. 

- Door zowel professionals als deelnemers is aangegeven dat ze gedurende het project tegen 

verschillende technische uitdagingen zijn aangelopen. Wel hebben de burgers c.q. 

deelnemers de inzichten van professionals verder aangescherpt door aan te geven dat de 

gebruiksvriendelijkheid van de toepassingen niet voor iedereen helder zijn en dat het 

instapniveau voor sommige deelnemers hoog ligt.  

- Tot slot, geven beide groepen aan dat nu vooral een specifieke, relatief kleine groep meedoet 

met het project en dat het moeilijk is om de grote groep wijkbewoners te bereiken. Beide 

groepen wijzen daarom op het belang van het invoeren van een andere vorm van 

communicatie om het enthousiasme onder eigen deelnemers en nieuwe deelnemers te 

vergroten. Professionals wijzen op de mogelijkheid van een communicatie platform voor en 

door bewoners. Burgers c.q. deelnemers wijzen ook op het belang om de intensiteit te 

vergroten van communicatie over het project via het stedelijke huisblad of op 

werkbijeenkomsten. Een professional van het RIVM heeft ook benoemd dat er misschien 

meer aandacht nodig is voor de analyse van data en de betekenis van de data voor inwoners. 

Deze vraag komt ook terug vanuit de deelnemers, respondenten hebben aangegeven dat het 

lastig is om data te interpreteren. Zij zien een rol voor het RIVM weggelegd om via verhalen 

data meer te laten spreken en beter uit te leggen hoe de data moet worden geïnterpreteerd.  
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4.4 Overzicht belangrijkste knelpunten en succesfactoren 
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de uitkomsten van deze casus. 

 

Knelpunten Succesfactoren Neutraal  

Participatie 

&communicatie:  

Vooral één groep koplopers 

doet mee aan het project. 

Belangrijk om nu juist ook de 

grote groep wijkbewoners te 

bereiken. 

Bestuurlijk draagvlak: 

aanwezig door steun van de 

portefeuillehouders, door 

bekrachtig 

bestuursprogramma en door 

de urgentie van het 

beleidsthema. 

Ambtelijk draagvlak:  

Door inbedding onder 

beleidsprogramma.  

Draagvlak burgers: 

betrekken en betrokken 

houden van burgers lastig. 

Belangen: er is gezocht naar 

een win-win situatie. 

 

Budget. 

Uitkomsten: het meten van 

niet-monetaire uitkomsten is 

moeilijk. Belemmering als 

bestuur naar harde resultaten 

vraagt.  

Samenwerkingscultuur: 

Informele samenwerking, met 

aandacht voor uiteenlopende 

belangen, transparantie over 

belangen, win-win 

samenwerking, het 

gezamenlijk doel en 

vertrouwen. 

Wet- en Regelgeving 

Businessmodel: Er is geen 

businessmodel (waarbij de 

markt ook investeert) 

ontwikkeld voor SensHagen. 

Leiderschap/Trekkerschap: 

Sprake van informeel 

leiderschap. Dit wordt 

passend geacht bij innovatief 

proces. 

Technologie 

  Rollen & 

verantwoordelijkheden:  

  Contract 

  Aanbestedingen 
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5 Casus Enschede: SMART voor slimmer en bewuster reizen 
in Enschede 

 

5.1 Introductie 
SMART (Self-Motivated And Rewarded Travelling) is een gratis app die inwoners van Enschede 

kan helpen slimmer en bewuster naar en in Twente te reizen (Enschede Fietsstad, z.d; 

SMARTinTwente, z.d.). 

 

De smartcitytoepassing is ontwikkeld naar aanleiding van een infrastructurele uitdaging in 

Enschede. De Auke Vleerstraat in Enschede had een capaciteitsgebrek en zou verdubbeld 

moeten worden. De weg uitbreiden was echter niet eenvoudig en zou veel geld kosten doordat 

in het traject een brug en een tunnel aanwezig is. Daarom is gekeken naar andere oplossingen 

om de uitdaging aan te pakken. Het idee ontstond om gedragsverandering te weeg te brengen 

door mensen te verleiden en te belonen voor alternatieve vervoerswijze en vervoerstijden met 

behulp van de SMART app (PE-1, PE-2, PE-5).  

 

De app is vervolgens ontwikkeld door een uitgebreide groep partners in verschillende 

projectsamenstellingen. Het idee voor de app is ontstaan bij gemeente Enschede. Een eerste 

uitwerking heeft plaatsgevonden in het Europese onderzoekstraject SUNSET. Een parallelle 

aanbesteding van het project heeft niet tot gunning geleid, waardoor de Gemeente Enschede het 

initiatief gehouden heeft. Via het tweede Europese onderzoeksproject EMPOWER is vervolgens 

meer kennis opgedaan (PE-1, PE-3, PE-5). Tegenwoordig ligt het project bij Mobidot. Belangrijke 

partners voor SMART zijn (door de tijd heen) onder andere: de gemeente Enschede, Mobidot, 

Universiteit Twente, Telematica Instituut/ Novay, Goudappel Coffeng en Service2Media.  

 

De SMART app heeft verschillende functionaliteiten. De functionaliteiten zullen hieronder worden 

toegelicht.  

 

Ten eerste geeft de SMART app gebruiker inzicht in hun eigen reisgedrag en persoonlijk advies 

om de reiskosten te verminderen, reistijd te besparen, milieubewuster te reizen of om meer te 

bewegen. Dit is mogelijk doordat de app meet met welk vervoersmiddel de gebruiker reist, hoe 

snel de reis was, welke route is gekozen, het effect van de reis is op het milieu en de 

vervoerskosten (SMARTinTwente, z.d.).  

 

Ten tweede probeert de app slimmer reisgedrag te bevorderen door gebruikers te belonen met 

punten voor bepaalde uitdagingen. Deze punten kunnen vervolgens in de SMART webshop 
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verzilverd worden voor bijvoorbeeld een kopje koffie bij een lokale ondernemer of een dagje gratis 

parkeren in Enschede (Enschede Fietsstad., z.d.; SMARTinTwente, z.d.).  

 

Ten derde is er recentelijk een extra dienst toegevoegd aan de SMART app, namelijk SMART 

groen. Deze dienst vraagt voor de fietser groen licht aan bij een kruising. De toepassing werkt nu 

bij alle verkeerslichten op de Hengelosestraat en de Gronausestraat (Enschede Fietsstad, 2018; 

PE-1) 

 

Recent is een nieuwe versie van de app beschikbaar gekomen onder de naam ‘Enschede Fietst-

app’. Een aantal veranderingen is doorgevoerd, bijvoorbeeld de huisstijl van de app en de focus 

op de fietsuitdagingen. 

 

 

 
 

Oude lay-out app ‘SMART’  Nieuwe lay-out app ‘Enschede Fietst-app’ 

 

5.2 Analyse project ‘SMART’ 
In deze paragraaf zal de casus SMART verder onderzocht en geanalyseerd worden met 

specifieke aandacht voor de samenwerking rondom dit project. De analyse is gebaseerd op vijf 

interviews met vertegenwoordigers van betrokken partijen, een groepsinterview en een aantal 

documenten die verstrekt zijn door de geïnterviewde personen. Een lijst van geïnterviewden en 

geraadpleegde documenten is in de bijlage opgenomen. 

5.2.1 Bestuurlijk draagvlak  
Uit de interviews blijkt dat het bestuurlijk draagvlak voor de SMART app wisselend is geweest 

(PE-1, PE-2, PE-4, PE-5). PE-2 zegt het wisselende draagvlak als knelpunt te hebben ervaren 

en geeft een voorbeeld: “Zeker ten tijde van Marcel. Toen zat er een programmamanager die veel 

moest bezuinigen. Dat maakte het Marcel op een gegeven moment wel heel moeilijk. Ze zeggen 
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wel eens voor de poorten van de hel weggehaald, maar dat heeft hij ook een paar keer gedaan”. 

PE-1 ondersteund het beeld van PE-2 en geeft aan dat: “de politieke steun is altijd de achilleshiel 

van dit project geweest. De ene wethouder geloofde er heel erg in en zag de innovatie en wilde 

er vol voor gaan. De ene directeur vindt dat ook. De andere directeur denkt, waarom stoppen we 

zoveel geld in iets waarvan we niet precies weten wat we eraan hebben?”  

 

Respondent PE-4 geeft aan dat draagvlak voor het project SMART voornamelijk aanwezig was 

bij een aantal wethouders en dat richting de andere wethouders het niet is gelukt om het project 

als belangrijk te bestempelen. Daarentegen geeft PE-4 wel aan dat er een bestuurlijke visie 

aanwezig was die ondersteunend was voor SMART: “Daar was een hele duidelijke visie in het 

Enschedese dat je verder moest kijken dan de meer conventionele manieren om verkeerskundige 

problematiek binnen de stad aan te pakken. En die visie heeft ons heel erg geholpen”. 

 

Samenvattend valt te concluderen dat bestuurlijk draagvlak een belemmerende factor is voor 

SMART, omdat breed bestuurlijk draagvlak voor SMART ontbreekt en steun voor de toepassing 

erg afhankelijk is van individuele wethouders.  

5.2.2 Ambtelijk draagvlak 
Verschillende respondenten geven aan dat ambtelijk draagvlak voor SMART belangrijk is, maar 

dat het draagvlak onder de ambtelijke top onvoldoende aanwezig is (PE-1, PE-2, PE-3, PE-4, 

PE-5). PE-2 zegt: “Hoe belangrijk is die steun van de ambtelijke top, dat is cruciaal, maar het was 

er niet”. En PE-5 zegt: Ja, ambtelijke opdrachtgever. Dat is, zeg maar, een enorme sta-in-de-weg, 

structureel, heb ik ervaren”. 

 

Draagvlak was er in de ambtelijke top alleen vanuit één directeur (PE-3, PE-5). PE-3 legt dit uit 

door te stellen “bij aanvang was er één directeur die het steunde en later eigenlijk niet meer, dat 

heeft het heel moeilijk gemaakt”. 

 

De aanwezige steun voor SMART vanuit ambtenaren in de organisatie wordt als een belangrijke 

stimulerende factor voor SMART benoemd. Ambtenaren in de organisatie hebben volgens 

respondenten veel gedaan om de ontwikkeling van de SMART app verder te brengen (PE-4, PE-

1, PE-2, PE-3, PE-5).  

  

PE-1 zegt hierover: “uiteindelijk zit het gros van de inhoudelijke successen denk ik in de ambtelijke 

steun”. En PE-2 stelt: “En er zijn echt mensen die daar heel veel voor gedaan hebben, die ook 

echt heel veel ingeleverd hebben. En als die er niet waren geweest was het project nooit 

geslaagd, de inzet van de medewerkers kwam eigenlijk in plaats van de steun van de ambtelijke 

top”. Ook PE-3 zegt: “omdat er brede ambtelijke steun was heeft het verder kunnen gaan”. 
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PE-4 legt in dit opzicht ook de relatie met leiderschap: “In mijn visie moet het leiderschap dus 

ergens zijn. Als het hoog in de top zit, is het ook goed, als het daar niet zit dan moet het zeker in 

de lagere rollen zijn, misschien wel met dubbele intensiteit. Maar ergens moet dus die leiderschap 

genomen worden om met zo’n innovatie aan de slag te gaan”. 

 

PE-4 wijst op het feit dat draagvlak in de organisatie niet altijd aanwezig is geweest door de 

disciplinaire achtergrond van de gemeentelijke ambtenaren: “Marcel Meeuwissen is heel lang een 

eenling geweest, roepende in een soort van woestijn van gemeentelijke ambtenaren in een 

verkeerskundig domein, die vrij klassiek en traditioneel is, waar mensen ook nog steeds heel veel 

denken in van oké, hoeveel meter stoeprand heb ik nodig en moet ik een rotonde laten maken of 

een verkeerslichteninstallatie? En hoe besteed ik dat aan? Dat is de klassieke manier hoe een 

verkeerskundige denkt. En die zit totaal niet te kijken naar zeg maar, kan ik mensen gaan 

beïnvloeden in gedrag en op die manier zorgen dat het minder druk wordt bij een verkeerslicht? 

[..] Marcel Meeuwissen heel veel moeite gedaan om een mind shift tewerk te stelen bij de 

ambtenaren en dit is ook gelukt bij een aantal. ”. 

 

PE-3 benoemt tot slot dat brede ambtelijke steun wel belangrijk is om een innovatief project uit te 

kunnen rollen en grotere stappen te maken in een kortere tijd: “Maar wil je dit werkelijk succesvol 

uitrollen binnen een gemeente, dan heb je die ambtelijke steun echt nodig. Dan was het veel 

eerder uitgerold, breder uitgerold en echt als een gemeentelijke tool ingezet in plaats van- Het 

heeft toch wel heel lang geduurd dat dat een stap verder kwam”. 

 

Uit de gemaakte opmerkingen valt te destilleren dat de steun vanuit de ambtelijke top ontbrak, 

maar dat steun vanuit de ambtelijke organisatie als stimulerende factor heeft gewerkt voor 

SMART.  

5.2.3 Draagvlak burgers 
Respondenten geven aan dat burgers over het algemeen enthousiast zijn om de app te gebruiken 

(PE-1, PE-5, PE-6). 

 

PE-6 zegt: “Er zijn toch wel volgens mij een paar duizend deelnemers. We hebben ook gezien 

dat ze echt wel hun gedrag veranderen. In ieder geval tijdelijk, ten gevolge van die uitdagingen 

en heel veel mensen hebben daar ook aan meegedaan.” En PE-6 noemt dit ook nogmaals in het 

groepsinterview: “ik denk dat aantal gebruikers wat wij hebben, dat dat behoorlijk groot is, 

misschien wel groter dan in enig ander onderzoek dat ik, of zoiets dat ik ken”. 

 

Maar PE-2 geeft aan dat de app niet voldoende gebruikers heeft gehad om de doelstellingen van 

het project te behalen: “Voor zo’n echte modal shift, heb je gewoon veel gebruikers nodig. En die 

hebben we nooit, of tenminste op dat traject, niet gehad. We hebben wel onderzoek gedaan naar 
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de effecten, we hadden iets van vijf procent gebruikers en je ziet ook dat die gebruikers ook echt 

anders gaan rijden. Op andere tijden, of met andere vervoerswijzen. Maar dat is te weinig om 

echt die knelpunten op te lossen”. 

 

Daarnaast geven respondenten aan dat de app voldoende meerwaarde voor de gebruiker moet 

bieden om draagvlak mogelijk te maken (PE-1, PE-2, PE-4, PE-5, PE-1). Maar volgens PE-5 kan 

dit lastig zijn bij de app SMART: “De meeste apps, die ondersteunen mensen in iets wat ze willen 

doen. Google Maps geeft mij informatie over, hoe kan ik reizen, al dat soort apps. Deze app is er 

eigenlijk op gericht om mensen wat anders te laten doen dan wat ze normaal doen. Dus 

downloadt de app want wat je nu doet, dat klopt niet. Dus dat is een complicerende factor”. 

 

En respondent PE-4 ondersteunt deze opvatting door te beargumenteren dat urgentie voor de 

app afwezig is bij de doelgroep: “Mensen betrekken bij mobiliteit als een probleem van de stad is 

best ingewikkeld gebleken.” En “Het is een hele leuke nice-to-have voor een groepje mensen die 

vindt het wel leuk om te fietsen en wat beloningen te krijgen, maar waarom is dat nu en waarom 

heb ik die app nu eigenlijk nodig? Want wat is urgent binnen de gemeente Enschede. En staat 

het helemaal vast op de Singel? Nou, eigenlijk ook niet. Kan ik mijn fiets totaal niet parkeren in 

het centrum? Nou, eigenlijk ook niet. Dus is er een megaprobleem waarvoor ik eigenlijk deze app 

moet hebben? Nee”. 

 

Bovendien wordt door respondenten aangegeven dat draagvlak onder burgers steeds 

belangrijker wordt naarmate het project vordert (PE-3, PE-4). PE-4 zegt hierover: “Op een 

gegeven moment, wil het een succes blijven, dan moet dat draagvlak onder de burgers natuurlijk 

wel iets omhoog, want uiteindelijk doe je het daar natuurlijk wel voor. Als mensen uiteindelijk niet 

willen of het niet als een toegevoegde waarde zien voor jou als stad, dan houdt het natuurlijk 

gewoon op. En dan kan je drukken en duwen en leiderschap tonen wat je wilt, maar dan gaat het 

gewoon niet vliegen. Dus ik vind dat nog wel een belangrijke om nou, wel in de gaten te houden, 

dan je het uiteindelijk daarvoor doet”. En PE-3 ondersteunt het punt door te zeggen: “Maar 

participatie, communicatie en draagvlak onder burgers zijn zeker nu ook belangrijk. Ik ben het wel 

met Marcel Bijlsma eens, als je daar niet, geen support krijgt, mensen niet meedoen, dan houdt 

het op een gegeven moment gewoon op”. 

 

Duidelijk wordt dat draagvlak van bewoners voor SMART een knelpunt kan vormen als hierdoor 

de doelstellingen van de app niet behaald kunnen worden. Daarbij is het met name lastig om 

burgers voor de app te interesseren, omdat het voor burgers vaak niet meteen duidelijk is hoe de 

app hen kan ondersteunen bij wat ze zelf willen. Belangrijk is wel om draagvlak onder burgers te 

versterken naarmate het project verder vordert.  
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5.2.4 Budget 
Het budget van SMART komt voornamelijk voort uit gemeentelijke budgetten rondom mobiliteit.  

 

Het budget voor het project SMART wordt niet aangemerkt als knelpunt tijdens de 

ontwikkelingsfase van de app (PE-2, PE-5). PE-5: “Dus zeker in die opstartfase, ontwikkelfase, 

proof of concept, al dat soort zaken, heb ik dat toch meestal niet echt zorgen gehad over 

budgetten”. En PE-2: “Het budget kan natuurlijk altijd meer. Zeker als je projectleider bent. Maar 

het was geen beperking. Zeker ook omdat we slim hebben mee kunnen doen met Europese 

projecten, daar kwam ook weer budget beschikbaar uit subsidies. Dus we hebben het binnen het 

budget goed kunnen doen”. 

 

PE-2 geeft daarnaast wel aan dat het budget tijdens de exploitatiefase wel knellend is geweest.  

 

PE-5 geeft daarnaast aan dat het verkrijgen van budget soms wel lastiger was doordat het moeilijk 

was integraal naar het vraagstuk te kijken vanuit meerdere gemeentelijke afdelingen. Dit was 

volgens respondent PE-5 ook te verklaren door silo’s: “Ja, de potjes zitten dicht en mensen 

moeten dat opgeven, dus hun bestaan, hun reden waarom zij werken bij de gemeente lijkt dan te 

verdwijnen, want zij beheren potjes, zij beheren die data”. Tijdens het groepsinterview wordt door 

PE-1 bevestigd dat het geld uit verschillende potjes komt, maar geeft respondent PE-1 aan dit 

niet als een probleem te hebben ervaren: “het samen optrekken en het geloven in het grotere 

plaatje was daarbij belangrijk en ik heb nooit enige discussie gehad over geld of het gevoel gehad 

dat er iets moest met dat feit dat het uit verschillende potjes kwam. [..] Het moest met zijn allen 

gebeuren”.  

 

Concluderend, het budget voor SMART werd in de ontwikkelingsfase van de app niet aangemerkt 

als knelpunt, maar later in tijdens de exploitatiefase heeft het budget wel een belemmerend effect 

gehad.  

5.2.5 Wet- en regelgeving/ Privacy 
Door respondenten wordt wet- en regelgeving niet aangehaald als knelpunt of succesfactor voor 

de smart city toepassing SMART. Alleen respondent PE-1 benoemt dat er vanuit een ethische 

commissie bij de gemeente recent eens een gesprek is ontstaan over ‘equality’ (inclusiviteit, 

d.w.z. niemand buitensluiten). Equality roept volgens PE-1 vragen op zoals: zorgt de app voor 

extra kwetsbare gebruikers? Is het eerlijk dat mensen die de app gebruiken sneller groen krijgen? 

En is het eerlijk dat alleen mensen met een Android of Apple smartphone de app kunnen 

downloaden?  

 

Een respondent wijst op de ‘intellectual property rights’ (PE-2) en zegt hierover: “Omdat het een 

innovatief project is, ging heel veel aandacht aan het IP-recht, intellectuele rechten. Daar hebben 
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ook behoorlijk wat advocaten veel geld aan verdiend. IP klinkt altijd heel moeilijk en dat moet heel 

goed uitgezocht worden. In dat begin was er ook nog het idee van, de gemeente bouwt ook IP-

rechten op en die kan daar ook geld aan verdienen. Dat hebben we vrij snel losgelaten. Als 

gemeente is het niet je doelstelling om IP op te bouwen, heb je helemaal niks aan”. 

 

Het thema privacy wordt een aantal keer aangehaald door respondenten (PE-6, PE-1, PE-2, PE-

4). Er wordt aangegeven dat er bij het project gewoon gewerkt is binnen de bestaande 

regelgeving en privacy daarom geen ‘issue’ was (PE-6). Gebruikers moeten bijvoorbeeld bij het 

downloaden van de app akkoord gaan met de voorwaarden (PE-1), is er heel specifiek aandacht 

geweest voor ‘privacy-by-design’ (PE-1, PE-2) en krijgen de partners vanuit Mobidot alleen 

geaggregeerde data tot hun beschikking (PE-2). PE-4 benoemt het zelfs als succesfactor dat er 

proactief met privacyaspecten en de AVG is omgegaan: “We hadden het juist al voor smart heel 

goed geregeld. Dus dat was al heel goed geregeld. En eigenlijk zijn we daarin een soort, eerder 

een voorbeeld geweest van hoe het moet dan dat wij een probleem hadden van o jee, nu moeten 

we allemaal privacyverklaring en verwerkingsovereenkomsten afsluiten. We zijn ook langs de 

privacy office van de gemeente, geweest, toen kregen we alleen maar een vinkje van oké, dat is 

goed geregeld”. 

 

Op grond van het voorgaande is te concluderen dat wet- en regelgeving/privacy over het 

algemeen geen belemmerende factor is geweest voor SMART. De proactieve omgang met de 

privacyregelgeving wordt door één respondent zelfs als een stimulerende factor aangewezen.  

5.2.6 Technologie & Data 
Technologie en data hebben voor de toepassing verschillende uitdagingen gecreëerd.  

 

Ten eerste kan daarbij gedacht worden aan de onmogelijkheid om via de app uitdagingen te 

personaliseren (PE-1, PE-5, PE-6). PE-6 zeg hierover: “Dus iemand die heel veel fietst, die krijgt 

dezelfde uitdaging als iemand die nog helemaal niet fietst. Dat is vervelend”.  

 

Ten tweede wordt de afhankelijkheid van de operating systems op mobiele telefoons benoemd 

(PE-1). PE-1 zegt hierover: “Het is meer dan eens voorgekomen dat iOS een nieuwe versie 

pushte en dat vervolgens, ondanks dat het dan wel vooraf wordt aangekondigd en dat dan die 

nieuwe specs wel worden vrijgegeven, dat toch ineens de app kapot is. Omdat er ergens iets toch 

net niet helemaal juist was geïnterpreteerd en zo”. 

 

Ten derde wordt een problemen met de batterij benoemd. GPS is namelijk een grote belasting 

voor de batterij van een telefoon (PE-1, PE-2, PE-4). 
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Ten vierde geeft PE-4 aan dat Mobidot een algemeen probleem heeft met de nauwkeurigheid 

van data uit GPS: “Dat is ook een Mobidot-algemeen probleem, is dat wij al hoe erg wij ook ons 

best doen, wij bijvoorbeeld in het automatisch afleiden van waar iemand naartoe is gereisd, via 

welk vervoermiddel en welke route hij precies heeft genomen, wij foutjes maken. Dat komt omdat 

wij meten via de gps van een telefoon en dan krijg je gewoon een aantal punten binnen. En soms 

is dat gewoon van slechte kwaliteit”. Dit is lastig omdat gebruikers wel verwachten dat meting 

goed gaan en er geen fouttolerantie is bij de gebruikers.  

 

Tot slot benoemen twee respondenten ook dat een exploitant voor SMART ontbreekt (PE-4, PE-

5). PE-4 zegt: “Daar zit je dus in een weeffout als project omdat er eigenlijk een partij ontbreekt. 

En die partij is eigenlijk de exploitant van het geheel. [..] Dus eigenlijk heb je een soort van, nou 

ja, organisatie nodig die het als doel heeft om in de lijn van de doelen van het project dit soort 

dingen te doen. Die is er eigenlijk niet”. 

 

PE-2 benoemt ook een uitdaging rondom data, namelijk het verwerken van data naar zinvolle 

informatie.  

 

Daarnaast geven twee respondenten expliciet aan dat technologische uitdagingen niet benoemd 

kunnen worden als knelpunt bij innovatieve projecten (PE-1, PE-4). Zo zegt PE-1: “Als je iets aan 

het ontwikkelen bent dan zijn er altijd hè, knelpunten. Je hebt het graag over knelpunten en ik 

heb het altijd over dingen die we hebben opgelost”. En PE-4 zegt: “Nou, heel simpel, kijk, wij 

hebben geen technologische problemen in de data handling, zeg maar. Wij zijn daarvoor op aarde 

zeg maar als Mobidot. Dus dat is een voordeel van dit project”. 

 

Daarnaast worden de technische vaardigheden van de medewerkers bij de gemeenten ook als 

punt van aandacht benoemd (PE-5). PE-5 zegt: “Het technische is lastig, je krijgt meer methodes 

en technologie ter beschikking, waar je als gemeente wat mee kunt, alleen daar ben je nog niet 

echt op ingericht”. Bovendien is volgens PE-5 de gemeente ook niet ingericht om de exploitatie 

van apps te organiseren: “Als gemeente ben je daar niet op ingericht, terwijl dat, als je kijkt naar 

de toekomst misschien meer van dit soort toepassingen zouden kunnen krijgen, waar je dus als 

gemeente dat eigenlijk meer zou- Ja, daar een verandering in zou moeten ondergaan”. 

 

Geconcludeerd kan worden dat de partners tijdens de ontwikkelingsfase van SMART tegen 

verschillende uitdagingen zijn aangelopen. Echter behoren deze uitdagingen volgens hen bij een 

innovatief project en kunnen ze niet als knelpunt voor SMART worden aangemerkt.  

5.2.7 Belangen 
Verschillende partijen zijn verbonden aan het project SMART. Onder andere de gemeente 

Enschede, Mobidot, Universiteit Twente, Goudappel Coffeng, Service2Media en Twente Mobiel.  
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Drie respondenten benoemen het een succesfactor dat partijen elkaar al kenden en dat de 

partijen fysiek nabij waren (PE-1, PE-2, PE-5, PE-6). Zo zegt PE-5: “zeker in zo’n beginfase, als 

je eigenlijk zegt, ja, we beginnen ergens aan maar we weten het niet, is, denk ik, die flexibiliteit 

en die nabijheid, dat je snel kunt schakelen, is prettig”. En zegt PE-1: “die bekende relatie is op 

voorhand wel een beetje een fijne waarde”. PE-4 benoemt wel het knelpunt dat organisaties 

buiten de eerste ring van betrokkenen niet hebben aangehaakt bij SMART. Als voorbeeld noemt 

deze respondent: “Denk bijvoorbeeld aan een vervoerder, zoals Keolis, die regiovervoer doet hier 

in- Dus treinverkeer in en naar Enschede doet. Ook daar zijn we nooit in staat geweest om de 

verbinding te leggen, terwijl daar weldegelijk een zeg maar, een gezamenlijk belang ligt, of een 

gezamenlijke samenwerkingsvorm mogelijk zou moeten zijn, omdat het voor Keolis ook 

interessant is, de data van hoe reizen mensen naar het station, met de fiets, fiets parkeren bij het 

station, daar hadden we de samenwerking kunnen zoeken”. 

 

Bij het project zijn dus een veelal aan partijen betrokken. Deze partijen hebben verschillende 

belangen (PE-1, PE-2, PE-4). PE-1 geeft inzicht in een aantal belangen die gemoeid zijn bij 

SMART. Deze respondent beschrijft dat dienstverlenende partijen over het algemeen geld willen 

verdienen. Dat de UT wil aansluiten bij innovatief onderzoek, nieuwe afstudeerplekken wil creëren 

en de relatie met de gemeente belangrijk vindt. Daarnaast wilde Europese partners geld krijgen 

vanuit Europa voor de eigen onderzoeksagenda.  

 

Verschillende respondenten wijzen erop dat er concurrerende belangen en culturen aanwezig 

zijn rondom SMART. 

 

PE-1 wijst op concurrerende belangen binnen het Europese project SUNSET: “Binnen SUNSET 

dacht ook elke partner [..], dat Europese geld helpt in eigen onderzoek. Waardoor je merkte dat 

er, af en toe wat scheve ogen en wat gedoetjes waren”. Daarnaast waren deze botsende 

belangen volgens PE-1 van invloed op het vertrouwen tussen de partners in het Europees project.  

 

PE-2 en PE-4 wijzen ook op de concurrerende belangen of verschil in cultuur tussen de partners 

en Twente Mobiel. PE-4 zegt hierover: “En nou ja, dan zijn er gewoon aparte organisaties. En 

Twente Mobiel werkt met een eigen budget. En dat is ook helemaal goed. Heeft zijn eigen 

taakstelling, die moet richting werkgevers werken. Zijpuntje dat daar dan ook nog in meespeelt, 

zonder de mensen tekort willen doen binnen Twente Mobiel, zeker niet mijn bedoeling, maar je 

merkt daar dat in Twente Mobiel bijvoorbeeld inhuur een belangrijke rol is. Er worden mensen 

ingehuurd. Voelt natuurlijk niet helemaal goed dat je tegen een inhuurder moet zeggen van, je 

werk is eigenlijk al gedaan en we hebben hier al een concept dat er ligt, dus stop maar met jouw 

taak. Jij bent als projectmanager eigenlijk niet nodig. Dat werkt niet zo heel goed. Je merkt toch 
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dat projecten daar weer hun eigen werk creëren en ze zelf natuurlijk ook graag projecten willen 

blijven doen en willen uitbouwen en groter willen maken. Nou, dat. En dat botst”. 

 

Ook wijst PE-4 op botsende cultuur of ambitieverschil tussen de communicatiepartij en Mobidot. 

De respondent zegt hierover: “Je merkte bijvoorbeeld dat wij anders in de wedstrijd zaten dan de 

communicatiepartij. De communicatiepartij zag dit gewoon als een project met uren en als de 

uren op waren, ja, jammer dan. Wij zagen het veel meer als zijnde van oké, we willen dit verder 

brengen. We zien er een groter belang en doen soms dat extra stapje en doen ook weleens een 

uurtje die misschien niet in het plan stond. Dan heb je eigenlijk al gelijk een mismatch op een 

andere manier hoe je naar een project kijkt”. 

 

PE-4 geeft aan dat er wel sessies zijn geweest om de verschillende culturen te verbinden, maar 

dat dit niet heeft gewerkt: “Ja. Er zijn wel sessies geweest. Alleen zo veel mensen, zo veel, ja, 

dan is er eens een keer een sessie met één iemand en later gaat die iemand ook weer weg en 

ja, wordt de sessie natuurlijk niet overgedaan. En soms zijn de projectleden, zijn van goede wil, 

alleen dan zegt de baas van goh, je hebt nu wel genoeg uren besteed, dus word je daar weer 

tegengehouden. Dus je hebt dan op meerdere niveaus, heb je wel die, moet je dat eigenlijk dan 

helemaal zorgen dat dat één geolied consortium wordt, zeg maar, van partijen die ergens voor 

gaan”. 

 

PE-1 geeft daarnaast ook aan dat het lastig is dat er een leider die de rol heeft om belangen bij 

elkaar te brengen niet op een natuurlijke manier bij een van de partners binnen de samenwerking 

paste: “Er zijn heel veel stakeholders die een belang hebben, maar er is niet een aangewezen 

partij die dit bij elkaar brengt. Maar er moet een soort, wat bij ons dan vaak de living lab 

coördinator of zoiets heet. Iemand die alle belangen samen weet te brengen. (…) Die rol is niet 

native bij een van de belanghebbenden”. 

 

Geconcludeerd kan worden dat de partijen die betrokken zijn bij SMART uiteenlopende belangen 

hebben. Dit heeft de samenwerking met sommige partijen belemmerd. Echter zijn de partijen over 

het algemeen erg positief over de samenwerking (zie samenwerking/cultuur).  

5.2.8 De samenwerking/cultuur 
De samenwerking wordt beschreven met woorden zoals ‘korte lijnen’, ‘vertrouwen’, ‘gezamenlijke 

belang’, ‘gedeelde visie’, ‘toewijding’, ‘informeel’ en ‘lokaal’ (PE-2, PE-1, PE-6).  

 

PE-6 zegt over de samenwerking: “Het is een succesfactor, omdat we een klein groepje van 

mensen, lokaal, informeel denk ik ook vooral daar toch wel aan gewerkt heeft. Dus het is vooral- 

Nou, we kennen Marcel, we kennen Benjamin. Iedereen kent elkaar”. PE-2 beschrijft de 

samenwerking als succesvol, omdat er is gezocht naar een win-win situatie voor de betrokken 
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partijen: “Dus we hebben bedrijven gezocht waarbij- wat ze moesten leveren ook meerwaarde 

had voor hun eigen portefeuille. Dus dat er een soort win-win ontstond. En met die win-wins zijn 

we ook gewoon naar elkaar toe eerlijk geweest van, dat is voor jou de win, dat is voor ons de win. 

Dit doen wij wel, maar god, dat kost ons geld, maar goed, dat hebben we wel voor elkaar over. 

En eigenlijk elkaar diep in de ogen gekeken. En toen er genoeg vertrouwen was zijn we 

doorgestart”. En ook PE-3 benoemd de samenwerking als een succes: “Ik denk de toewijding die 

er was, het informele leiderschap, het samen dragen en er ook echt voor willen gaan met zijn 

allen, dat dat misschien wel randvoorwaarden zijn om innovatieve projecten echt verder te 

brengen en vol te houden”. 

 

Respondenten benoemen ook specifiek het vertrouwen tussen de partners en geven aan dat dit 

een succesfactor was (PE-1, PE-4). PE-4 zegt hierover: “het vertrouwen in elkaar, dat is nooit 

een issue geweest. We hebben altijd in de partijen die betrokken zijn geweest bij SMART, hebben 

we altijd op een goede manier, denk ik, daar is ook veel aandacht voor geweest toch wel, hebben 

we veel gesprekken met elkaar gehad. Ik heb juist heel veel vertrouwen gevoeld. De gemeente 

heeft ook heel veel vertrouwen gegeven. En dat is wel een applausje waard, zeg maar. Dat zie 

je ook niet overal”. En PE-1 zegt over vertrouwen: “Ik denk dat het vertrouwen hè, de band met 

Novay/Mobidot, was altijd heel sterk en nauw. En ook ondanks af en toe best wisselingen in 

personeel altijd eigenlijk wel een soort van, we staan hier samen voor aan de lat en we gaan hier 

samen wat moois van maken”. 

 

Samenvattend valt te stellen dat de samenwerking bij het project SMART als een succesfactor 

wordt beschreven door verschillende partners met name door de informele samenwerking, met 

aandacht voor vertrouwen en een win-win situatie voor alle partners.  

5.2.9 Rollen & Verantwoordelijkheden 
Respondenten geven aan dat er verschillende projectgroepen hebben bestaan voor het project 

SMART, bijvoorbeeld binnen de gemeente Enschede en in werkgroepen van het 

onderzoekstraject EMPOWER (PE-6). 

 

PE-2 en PE-1 geven aan dat er vooral aan het begin van het project SMART een actieve 

projectgroep was en dat het door de tijd is veranderd. Zo zegt PE-1: “Waarbij we dus in de tijd 

dat we helemaal aan het begin zaten, dat ik projectsecretaris was, hadden we ook echt reguliere 

afspraken en actielijsten en werkplannen en dat soort dingen. Er was op moment dat er parallel 

dat Europese onderzoek liep, waren dat vaak, was dat vaak wat minder hè. Want dan was 

eigenlijk de grootste SMART-ontwikkeling zat dan in dat Europese onderzoek. En dan liep er 

parallel gebeurde er weleens wat, maar wat minder gestructureerd. Toen ze dus weer richting 

die, de eerste klantversie gingen, toen was er weer heel nadrukkelijk was er vaak afstemming. 

Voordat we toen met de Fietsstad kwamen, was er een moment dat eigenlijk niet zo heel veel 
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met SMART gebeurde, dus toen was het een beetje laten we zeggen, was de interne organisatie 

in die zin een beetje stilgevallen tot het puur in stand houden. Toen daarna zijn er wel weer af en 

toe wat project overleggen geweest, maar was het altijd een beetje de vraag, wat is nou precies 

wiens rol?” 

 

PE-4 zegt echter dat een stuurgroep of iets zachter een klankbordgroep nooit heeft bestaan. En 

de respondent geeft nu aan dat een stuurgroep of klankgroep misschien wel belangrijk was 

geweest: “een aantal jaren heeft het project SMART een beetje doorgesudderd, zeg maar. Zonder 

hele belangrijke budgetten en ook geen ambitie om het echt naar een hoger niveau te brengen. 

Met een stuurgroep was dat waarschijnlijk, had je dat kunnen voorkomen”. 

 

In het project wordt de verdeling van de rollen beschreven door PE-2 als een creatieve chaos 

binnen kaders: “de verdeling was dus wel chaotisch, maar binnen kaders wel. Het is niet zo- 

Mensen zeggen wel van, het is innovatief, dus je kan niks plannen, dus je weet nog niet wat het 

gaat kosten, je weet niet hoelang het gaat duren. Dat is iets, daar heb ik een broertje dood aan. 

Ik vind, ook al is iets innovatief, dan zijn er alleen maar meer risico’s, dus moet je alleen maar 

beter plannen. Dus dan moet je nog beter hebben wat je stappen zijn en hoe je daar gaat komen”. 

 

Samenvattend, het project heeft op aantal momenten zo’n beetje doorgelopen zonder actieve 

projectgroep en dit heeft mogelijk belemmerend gewerkt voor de ontwikkeling van de SMART 

app. Daarnaast heeft het project te maken met een losse verdeling van rollen en 

verantwoordelijkheden.  

5.2.10 Trekkerschap 
Oorspronkelijk werd het project SMART getrokken door Marcel Meeuwissen. Daarnaast was 

Kees van der Neut technisch projectleider. Marcel Meeuwissen is inmiddels vertrokken en Kees 

van der Neut heeft nu het projectleiderschap van SMART overgenomen. 

 

Door respondenten wordt beschreven dat Marcel Meeuwissen de founding father is van de 

SMART- app en dat er zonder Marcel Meeuwissen geen SMART zou bestaan (PE-2, PE-6, PE-

4). Daarnaast onderschrijft PE-2 het enthousiasme van Marcel Meeuwissen als aanstekelijk. Zelf 

geeft de trekker (PE-5) ook aan dat het een succesfactor is als het project wordt getrokken, door 

iemand met een drive, met enthousiasme, met doorzettingsvermogen, die redelijk zelfstandig 

dingen kan organiseren.  

 

Door respondenten wordt een enthousiaste trekker met doorzettingsvermogen als succesfactor 

voor SMART benoemd.  



 
 
 
 
 

81 

 
 
 
 

5.2.11 Leiderschap 
Het leiderschap rondom het project SMART wordt omschreven als informeel. Dit betekent dat er 

binnen de samenwerking ruimte is voor inbreng vanuit alle partners en dat het trekkerschap kan 

veranderen gedurende het project (PE-2, PE-4, PE-5, PE-1, PE-3).  

 

PE-1 zegt bijvoorbeeld: “Maar dat hè, dus er was een soort, er was niet een soort baas die zei, ik 

ben de baas en het moet deze kant op. Maar er was een ambassadeur en er was een visie en er 

was samenwerking en ieder in zijn waarde laten”. En PE-4 zegt bijvoorbeeld: “In den beginne is 

het project, of eigenlijk altijd is het project aangestuurd vanuit de gemeente, maar meer van op 

de losse manier van, gaat erheen en vermenigvuldigt u. En het is ook wel heel fijn hoor, dat je 

dus een sturing met heel veel ruimte voor initiatieven en ideeën en ga je gang en je managet zelf, 

volwassen mensen allemaal. Dat heeft zeker ook z’n voordelen gehad. Ik denk, heel strak 

projectleiderschap, zolang je dat bij een gemeente houdt, past dat ook niet”. 

 

Twee respondenten benoemen vervolgens dat er veel vrijheid is voor de partners maar wel 

binnen kaders (PE-2, PE-5). PE-5 zegt hierover: “ik denk, zeker in zo’n beginfase, dan zie je dan, 

laat duizend bloemen bloeien, of misschien wel tweeduizend, want dan is het vooral om dingen 

los te krijgen, kijken hoe dingen werken. Dan is de relatie heel belangrijk, dan is het samen eruit 

zien te komen is belangrijk, waarbij je natuurlijk aan de formele kant wel een aantal dingen moet 

regelen. Dus het eigenlijk- De relatie is heel belangrijk, hoe je dat vormgeeft en dat zit hem dan 

denk ik meer in het informele, maar wel binnen kaders. En-Dus die kaders moet je ook wel 

duidelijk schetsen, dan is het wat meer het formele karakter”. En PE-2: “eigenlijk vrijheid blijheid, 

maar wel binnen kaders. Daarnaast is de samenwerking natuurlijk ook gewoon op geld gestuwd. 

We hadden niet veel geld, dus we hebben ook best de vinger aan de pols gehouden van, dat 

moet ontwikkeld worden. Dat is heel strak gemonitord met planningen en met de opleveringen. 

Dat is een succesfactor en zeker bij een innovatief project. Mensen hebben dan de neiging om 

alles los te laten. Want ja, het is innovatief, dus je moet het durven en het kan niet anders. En 

dan moet je op het laatst erachter komen dat je niks hebt. Dat is een manier van werken die 

gewoon niet bij mij past”. 

 

Er worden verschillende voor- en nadelen benoemd van informeel leiderschap.  

 

PE-5 zegt bijvoorbeeld: “een voordeel is in ieder geval dat, omdat het een onduidelijk project was, 

we wisten niet precies waar we wilden uitkomen, of misschien wel in de verte, maar vooral dat 

we er stappen in wilden zetten en dat was daardoor denk ik ook mogelijk. Die samenwerking waar 

we het over hadden, dat was mogelijk doordat, we hadden elkaar gewoon nodig, want we wisten 

lang niet alles zelf en alleen. Maar we zagen wel samen de meerwaarde, dus ik denk op deze 

manier is het ook op die manier gegroeid en verdergegaan”. PE-1 zegt: Of met een formeel 
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leiderschap was het niet gekomen waar we nu zijn. Ik denk het type project en de manier van 

zonder scope of nou, met een heel, laten we zeggen een slappe scope … wilden, maar 

vervolgens waren we allemaal afhankelijk van elkaar en elkaars beste kennis, welke keuzes er 

gemaakt moesten worden. Dus ik denk dat als er een soort hele formele leider was die een soort 

dacht van, dit is de weg die we gaan en zo zal het gaan, dan waren er na drie stappen waren er 

vijf partijen afgehaakt en dan was die leider teruggegaan met die opdracht en die zei, dit kan niet. 

En juist doordat het zoals samenwerking was ingericht, waarbij er nou, die dus de inbreng ervoor 

zorgde dat het de juiste kant op ging. En denk ik dat het er heeft voor gezorgd dat we überhaupt 

bij die eindstreep zijn gekomen”. En PE-6: “Maar ik denk dat je toch wel inderdaad dat losjes, dat 

informele, dat je toch ook op bepaalde gebieden, wat misschien niet sec je verantwoordelijkheid 

is, ook iets kon zeggen of ook een inbreng kon hebben. En ik denk dat dat wel geholpen heeft. 

Dus vanuit de UT bijvoorbeeld denk je vooral, wij zijn voor de evaluatie hè van- En misschien het 

hele theoretische, maar we hebben ook praktische dingen gedaan, bijvoorbeeld met Mobidot”. 

 

Een nadeel ligt er volgens PE-5 en PE-2 misschien wel in de relatie tussen het informeel 

leiderschap en bestuurlijk en ambtelijk draagvlak. PE-2 illustreert dit met de opmerking: “doordat 

het informeel is, het lijkt losjes, het lijkt wat chaotisch, dan wordt het minder zichtbaar. En dan lijkt 

het een hobbyproject”. 

 

Twee respondenten benoemen ook dat leiderschap wel afhankelijk is van de fase van het project 

(PE-4, PE-5). PE-5 zegt hierover bijvoorbeeld: “Op het moment dat we naar een aanbesteding 

gingen, dan werd het veel formeler. En naarmate je verder komt, wordt, denk ik, het formele deel 

richting- Met de opdrachtgevers, de ambtelijke opdrachtgever en bestuurlijke opdrachtgever, 

wordt ook belangrijker. Ja, het aanbesteden en contracteren is militaire precisie, waarbij we dan 

wel een aanbestedingsvorm gekozen hadden waar de dialoog belangrijk was. De militaire precisie 

van het proces en het enthousiasme en de dialoog over de inhoud”. 

 

Op basis van de verschillende opmerkingen kan worden geconcludeerd dat respondenten over 

het algemeen vooral positief zijn over het informele leiderschap dat zij passend achten bij de 

ontwikkeling van een innovatief product. 

5.2.12 Businessmodel 
Door verschillende respondenten is al veel nagedacht over een businessmodel (PE-1, PE-4).  

 

PE-5 geeft aan dat er zonder succes verschillende keren is nagedacht over een businessmodel, 

maar dat veel partners geen andere businesscase zagen dan een model gericht op 

overheidsfinanciën: “Nou, wij hebben op een gegeven moment, was het inderdaad- Hebben we 

met Novay, zeg maar, het nieuwe huidige Mobidot, met Goudappel Coffeng en met 

Service2Media aan tafel gezeten en gezegd, goh, komen jullie maar met een businesscase, 



 
 
 
 
 

83 

 
 
 
 

komen jullie maar met een verhaal, hoe denken jullie dit te gaan exploiteren? Nou, daar kwam 

eigenlijk vrij weinig uit omdat zij niet echt een businesscase voor henzelf zagen anders dan dat 

de gemeente, de overheid, betaalt voor hun diensten”.Ook is er tijdens het EMPOWER-project in 

één werkpakket expliciet nagedacht over mogelijke businessmodellen voor SMART (PE-6, PE-

1). 

 

Het ontwikkelen van een businessmodel is echter lastig voor SMART, omdat het gaat om een 

complexe samenwerking tussen verschillende partners en revenu bereken moeilijk is (PE-4). PE-

4 zegt hierover: “we hebben hier te maken wel met een complex businessmodel, waarop een 

aantal puzzelstukjes in elkaar moeten vallen in een soort van ingewikkelde, publiek, private mix. 

Waarin ook nog partijen op een andere manier in het businessmodel hun plek vinden of zouden 

moeten vinden dan dat ze deden. [..]. We hebben ook heel erg moeite gehad om aan de revenu 

kant te kijken van oké, wat levert het nou op voor de verschillende stakeholders? En hoe kan je 

dat vervolgens kwantificeren in een budget of een financiële bijdrage aan het geheel. En dat is 

gewoon heel erg lastig. En ook omdat de baten van Smart niet altijd heel hard te maken waren, 

de baten van Smart soms op verschillende plekken lagen en er ook verschillende doelen bij Smart 

waren”. Ook wijzen verschillende respondenten op het feit dat bij het ontwikkelen van een 

businessmodel voor SMART ook maatschappelijke waarden moeten worden meegenomen, zoals 

een veiliger fietsklimaat, meer mensen op de fiets, een innovatieve gemeente en ervaring opdoen 

met Europese projecten. Het kwantificeren van deze waarden wordt als ingewikkeld bestempeld 

(PE-3. PE-4, PE-5).  

 

Daarnaast geeft PE-2 aan dat het ontwikkelen van een businessmodel wel steeds belangrijker 

wordt voor SMART: “Maar die tijd van de aanbesteding die loopt nu af, dus als gemeente kunnen 

we niet dit project in de lucht blijven houden. Dus nu moet dit project zichzelf gaan bedruipen”. 

 

Geconcludeerd kan worden dat het ontwikkelen van een ander businessmodel (waar de markt 

ook in investeert) ingewikkeld is voor SMART. Dit kan bij de opschaling van SMART misschien 

wel een belemmerende factor zijn als de verschillende partijen geen toekomstig verdienmodel 

zien om het project verder voort te zetten en er zich evenmin een nieuwe partij meldt. 

5.2.13 Contracten 
Het project is georganiseerd via een sterconstructie van contractuele relaties. Dit betekent dat de 

gemeente met de verschillende partijen een-op-een een contract heeft afgesloten (PE-4).  

 

De sterconstructie heeft volgens PE-4 het nadeel dat verschillende partijen niks over elkaar 

kunnen zeggen. “De punten hebben niks met elkaar. Die zijn wel met een project verbonden, [..] 

maar ieder heeft zijn eigen, ja, verantwoordelijkheidsgebiedje, ja, dan heb je een slechter lopend 

project”. 
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Daarnaast geeft PE-1 ook aan dat er wel (contractuele) afspraken zijn gemaakt met partners, 

maar dat hier wel een knelpunt zit, omdat het lastig is om afspraken te maken bij dit soort 

projecten: “Dus dat soort afspraken zijn er ook wel tussen partners, maar dus doordat het altijd 

zo vloeibaar en onzeker en innovatief was, is het ook heel vaak, zit hem daar wel een knelpunt. 

En wat krijgen we er dan precies voor? En hoe spreken we dat nou af?” 

5.2.14 Aanbesteding 
Aan de start van SMART is geprobeerd het project aan te besteden. Het was toen de bedoeling 

dat derde partijen het zouden gaan oppakken, maar het aanbestedingstraject had niet tot gunning 

geleid (PE-6, PE-5, PE-2, PE-1).  

 

De aanbesteding is gestopt omdat de bedrijven die erop afkwamen eigenlijk niet wilden wat de 

gemeente wilden dat ze zouden gaan doen of omdat de partijen anders in de samenwerking 

stonden (PE-5). PE-5 illustreert dit door te zeggen: “die kwamen vooral uit het bestek 

aanbesteden, uurtje factuurtje, om het zo maar even te zeggen”. 

 

Doordat de aanbesteding niet tot gunning leidden kreeg de gemeente de mogelijkheid om zelf de 

app met een aantal partijen te gaan ontwikkelen (PE-6, PE-5, PE-2). PE-5 en PE-2 geven aan 

dat de aanbesteding niet is mislukt, maar dat het juist een perfect voorbeeld is van hoe 

aanbestedingen werken: “maar eigenlijk is dat een perfect voorbeeld hoe het gelukt is. Want je 

stapt in zo’n traject en je komt erachter dat je niet de goede partijen hebt, dat dit niet de manier 

was. En dan is het een heel goed besluit om te zeggen, wij stoppen met deze aanbesteding want 

zo komen we er niet uit en we gaan in een vervolgfase”. (PE-5) Bovendien benoemd PE-2 dat dit 

tegenwoordig niet meer zo een groot probleem zal zijn doordat er tegenwoordig innovatief 

partnerschap bestaat wat geschikt is voor dit soort innovatieve aanbestedingen.  

 

Uit de opmerkingen valt te destilleren dat het aanbestedingstraject zonder gunning niet als 

knelpunt kan worden aangemerkt, omdat het de gemeente juist de mogelijkheid gaf om zelf 

samenwerkingspartners te kiezen.  

5.2.15 Participatie & Communicatie 
De SMART app geeft in beperkte mate gebruikers de mogelijkheid tot participatie.  

 

Gebruikers kunnen via de app namelijk feedback geven via een vragenmodule in de app (PE-1, 

PE-4, PE-2). Daarnaast geeft PE-2 aan dat er wel eens fysieke inloopavonden en 

contactmomenten zijn georganiseerd, maar dat de opkomst daarbij niet groot was. Respondent 

PE-4 is kritisch over de feedback mogelijkheden van gebruikers: Het is wel gedaan, maar 

mondjesmaat. En ook een beetje, als ik een beetje kritisch mag zijn, ook een beetje in isolement. 
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Dus er is eigenlijk nooit een soort van strategie geweest of een plan van oké, hoe ga ik dit doen 

en hoe krijg ik het maximale nu uit die groep van nou, toch vierduizend mensen, zeg maar, dan 

krijg je twintig procent respons, heb je toch al een heel aardig beeld. Er is nooit een plan geweest 

van oké, ik ga een basis set aan vragen stellen die ik graag wil weten, ik ga dat jaarlijks herhalen 

en ik ga naar trends kijken. Nee, een beetje hapsnap”.  

 

PE-6 geeft aan dat de UT wel gebruikersonderzoek heeft gedaan. Maar dat het nadeel van dit 

soort onderzoeken is dat je vaak mensen bereikt die al geïnteresseerd zijn. Daarnaast vertelt PE-

6 dat er nooit iets is gedaan om de bekendheid van de app te testen onder inwoners van 

Enschede. Echter geeft PE-6 ook aan dat dit soort test vaak tot een te grote overschatting kunnen 

leiden.  

 

Respondenten hebben verschillende meningen over de communicatie naar gebruikers en 

inwoners van Twente. PE-4 geeft aan dat er een grote inspanning is geleverd met betrekking tot 

de communicatie. Dit was echter vooral klassieke overheidscommunicatie. Hij zegt: Ik denk dat 

er een grote inspanning is geleverd, er is natuurlijk vrij veel aandacht geweest over communicatie. 

En communicatie heeft een belangrijke rol gespeeld in het project, om mensen te betrekken, te 

enthousiasmeren voor SMART. De vraag is wel, in hoeverre dat, nou noem het maar even 

klassieke overheidscommunicatie was. Van kijk eens wat we hebben en kijk eens wat je zou 

moeten doen versus echt het opbouwen van een community wel op je draagvlak en ook nou de 

mening en de wensen van de eindgebruikers, van de burger probeert mee te nemen. En daarin 

dus een meer interactief veld van maakt. Ik denk dat we in dat laatste, hadden we nog wel wat, 

hadden we meer kunnen doen denk ik”.  

 

Daarnaast wijst PE-2 op het belang van campagnes voor dit soort projecten. Deze campagnes 

hebben alleen niet plaatsgevonden, omdat hier niet genoeg geld beschikbaar voor was.  

 

PE-2 en PE-1 geven daarnaast aan dat vanuit de communicatieafdelingen van de gemeente 

kansen zijn blijven liggen. PE-1 zegt hierover: “het was niet dat destijds al overal geen foldertje 

van de gemeente gedrukt kon worden of er zat wel een of ander inzetje kunnen zijn van, kijk eens 

wat voor mooie app we hebben. En allerlei dat soort bijvangsten die als er dieper in de organisatie 

meer medestanders waren geweest, hadden heel veel meer op kunnen leveren zonder dat het 

meteen heel veel geld had gekost”. En PE-2 zegt: “Er is een tijd geweest dat we niet eens Twitter 

en Facebook van de gemeente mochten gebruiken, ze wilden niet eens Smartberichten 

doorlinken”.  

 

Op grond van het voorgaande is moeilijk te zeggen of de communicatie een belemmerende dan 

wel stimulerende factor is voor SMART. Er kan gesteld worden dat er bij SMART aandacht is 
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besteed aan de communicatie naar gebruikers, maar er zijn op dat vlak mogelijk ook kansen 

blijven liggen. 

5.2.16 Uitkomsten  
Respondenten geven aan dat de resultaten van SMART niet structureel zijn gemeten (PE-1). Wel 

heeft de UT een gebruikers evaluatie voor de toepassing uitgevoerd (PE-6).  

 

PE-4 geeft aan dat doordat het project een innovatieproject is, de gerichtheid op resultaten aan 

het begin minder was en er daardoor veel vrijheid was om het project vorm te geven: “Het werd 

gezien als een innovatieproject. We lagen daardoor ook niet heel erg op een hakblok zo van, gij 

zult hele zware indicatoren halen of zo van, het moet minder druk worden met twintig procent op 

de stad op een gemiddelde zaterdag. Nee, dat soort doelstellingen waren eigenlijk heel zacht 

geformuleerd. Dat gaf heel veel vrijheid zeg maar om samen te werken en het project te runnen, 

zeg maar”. Daarnaast geeft PE-4 aan dat bij innovatieve projecten eigenlijk ook niet kan worden 

gewerkt met strakke KPI’s en dat men beter een ‘groeipad’ kan definiëren met betrekking tot 

mogelijke uitkomsten: “Dus veel meer proberen mee te bewegen of stapsgewijs resultaten te 

boeken met zo’n project”.  

 

Respondenten geven wel aan dat er vanuit de politiek later in het innovatieproces vaak de vraag 

komt om resultaten inzichtelijk te maken (PE-4, PE-5). PE-5 zegt daarover dat dit deze tendens 

niet eenvoudig is en voor wrijving kan zorgen: “de politiek wil eigenlijk gewoon concreet resultaat, 

de wethouder wil dat, een opdrachtgever op een gegeven moment ook. En ikzelf zit er meer in 

van goh, maar het is ook leuk om hiermee bezig te zijn, laten we kijken waar we op uitkomen”. In 

lijn met deze gedachten zegt PE-4: “uiteindelijk komt de vraag naar resultaten terug. [..] En dan 

wordt er natuurlijk weer eens geëvalueerd van goh, wat heeft het project nu eigenlijk opgebracht? 

Maak dat eens hard”. 

 

Daarnaast wordt de meetbaarheid en kwantificeerbaarheid van zachte toegevoegde waarden 

benoemd als knelpunt (PE-2, PE-4, PE-5). PE-4 zegt bijvoorbeeld: “Het is dus heel moeilijk 

meetbaar wat uiteindelijk het project op stadsniveau, op Smart City niveau heeft gebracht, anders 

dan zachte factoren van, we hebben heel veel geleerd, het heeft ons nieuwe stappen mogelijk 

gemaakt die we voorheen niet konden doen, het heeft een heel stuk bewustzijn natuurlijk binnen 

het ambtelijk apparaat gezorgd, het heeft voor betere samenwerking- Al dat soort zachtere dingen 

zijn natuurlijk wel gebeurd”. En ook PE-2 zegt: “Wat zijn de maatschappelijke winsten van 

gedragsbeïnvloeding? Ik vind dat best heel moeilijk te kwantificeren. Is dat belangrijk? Ja 

natuurlijk. Hoe meet je het? Geen idee.” Daarnaast geeft de respondent ook aan dat kwantificeren 

van de resultaten ook nog lastig is omdat het politiek is. 
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Uit de gemaakte opmerkingen valt te concluderen dat de resultaten van Smart niet structureel 

zijn gemeten. Dit hangt samen met het gegeven dat zachte toegevoegde waarden moeilijk te 

meten en te kwantificeren zijn.  

5.3 Analyse project ‘SMART’ bewonersinterview 
Voor het bewonersinterview over de ‘SMART’ zijn alle gebruikers via een notificatie in de app 

gevraagd om deel te nemen aan een groepsinterview. Ongeveer 150 gebruikers hebben positief 

op deze uitnodiging gereageerd. Voor de haalbaarheid van het onderzoek is ervoor gekozen om 

50 gebruikers van de app te benaderen, uiteindelijk hebben 6 gebruikers uit deze groep 

deelgenomen aan het groepsinterview. Daarnaast hebben twee respondenten via de mail hun 

perspectief op de app met ons gedeeld. Hieronder zullen de perspectieven van gebruikers over 

de SMART app beschreven worden. 

 

Draagvlak burgers  

Respondenten geven aan dat de app verschillende meerwaarde voor hen oplevert. De app wordt 

bijvoorbeeld gebruikt om inzicht te krijgen in de eigen reisbewegingen, afgelegde kilometers en 

snelheid (BE-3, BE-4, BE-5, BE-6, BE-7). Ook wordt de app ingezet als stimulans om meer de te 

bewegen (BE-1, BE-3, BE-5, BE-6). Daarnaast wijzen respondent op het voordeel van sneller 

groen licht bij gebruik van de app (BE-1, BE-5). Tot slot geven respondenten ook aan dat het 

gewoon leuk is om mee te doen aan uitdagingen en punten te sparen voor extraatjes (BE-1, BE-

2, BE-4, BE-5). Opvallend is dat niet iedereen zijn punten inwisselt voor beloningen. Ook wijzen 

ze erop dat niet elke korting even nuttig of behulpzaam is (BE-1, BE-3, BE-5). BE-1, BE-3 en BE-

5 geven aan dat ze de punten wel eens hebben ingewisseld voor bijvoorbeeld een fiets 

onderhoudsbeurt, een kop koffie of een diner. Tijdens het interview ontstaat het idee om punten 

in te kunnen wisselen bij goede doelen (BE-5, BE-6).  

 

Wet- en Regelgeving/ Privacy 

Respondenten geven aan dat privacy een rol speelt bij de app, vooral door de nauwkeurigheid 

van de app (BE-3, BE-4). BE-4 zegt bijvoorbeeld: ”De app is soms heel nauwkeurig en geeft aan 

naar welk adres je bent geweest. Ik vraag me af hoe wenselijk dat is”. En BE-3: “De app geeft 

soms ook naam en toenaam, een instantie, bedrijf, instantie weer. Dat lijkt me overbodig. Het kan 

ook gewoon een straatnaam zijn.” BE-1 geeft ook aan te weten dat privacyoverwegingen een 

reden zijn voor mensen om de app niet te downloaden.  

 

Respondenten wijzen erop dat ze waarschijnlijk bij het downloaden van de app informatie hebben 

gekregen over privacy (BE-2), maar dat ze nu minder zicht hebben op de precieze invulling van 

hun privacy (BE-4). BE-4 zegt hierover: “Je gaat ervanuit dat je privacy gewaarborgd is met de 

app. Ergens is dat goed vertrouwen. Ik mag aannemen dat de app langs een bepaalde lat is 

gelegd.”  
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Technologie & Data  

Respondenten vinden de app gebruiksvriendelijk (BE-2, BE-3, BE-4). BE-3 stelt: “Je hoeft niet te 

zoeken. Het is een prettige manier om met een app om te gaan”. En BE-2: “De app is makkelijk 

en prettig in gebruik met weinig doorklik menu’s.” 

 

Wel geven respondenten aan dat de rit registratie in de app niet altijd nauwkeurig is (BE-5, BE-

8) en dat de registratie van het vervoersmiddel ook niet altijd klopt (BE-1, BE-2, BE-6). BE-5 zegt 

hierover: “De registratie is soms niet even goed. Dan wist ik zeker dat ik er was geweest, maar 

dan had de app het niet geregistreerd.” En BE-1 zegt: “Soms registreert de app mijn 

hardlooprondje als fietsrondje”. Maar BE-4 geeft aan dat de app nauwkeurig genoeg is en dat de 

app ook altijd nog de mogelijkheid geeft om ritten te corrigeren.  

 

Daarnaast wijst respondent BE-1 erop dat het verzilveren van punten niet altijd makkelijk is, 

omdat ondernemers niet weten hoe het werkt.  

 

Ook wijst BE-1 en BE-2 op het hoge batterijgebruik van de app. Zij geven aan de app soms op 

pauzestand te zetten om dit probleem te verhelpen.  

 

Respondent BE-6 mist een geschiedenis overzicht in de app: “Ik mis iets van een geschiedenis, 

de statistieken per jaar, heb ik meer gefietst dan vorig jaar? Ik zou het wel leuk vinden om dat 

ergens te vinden” 

De gebruikers van de app geven dat het mogelijk is feedback te geven over de app, bijvoorbeeld 

via Messenger op facebook of via het e-mailadres in de app (BE-4, BE-5, BE-6). Daarnaast wordt 

ook andersom vanuit de beheerder aan gebruikers om feedback gevraagd (BE-2): Soms wordt 

ook aan ons feedback gevraagd over de app of over fietsen in het algemeen”.  

 

Participatie & Communicatie  

Respondenten denken niet dat veel mensen de app SMART of ‘Enschede Fietst-app’ kennen 

(BE-3, BE-4, BE-5, BE-6). BE-3 zegt daarover: “Ik denk niet dat veel mensen de app kennen. Ik 

ben het weinig tegengekomen. In Enschede zie je straatborden met Enschede Fiets. Maar dat 

daar een app op aangesloten zit heb ik niet in gemeentelijke publicaties gezien. Of dat is mij niet 

opgevallen.” BE-4 reageert hierop: “Ik zie dat ook niet ergens in de communicatie. Het is vaak 

mond op mondreclame. Het is effectiever dat collega’s er elkaar op aanspreken dan dat je het 

ergens in de media hoort.” 

 

Zelf zijn de respondenten op verschillende manieren in aanraking gekomen met de app. BE-5 

benoemt via facebook over de app te hebben gelezen en BE-4 kent de app via het 
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communicatiekanaal van Twente Mobiel. BE-5 en BE-6 geven aan dat zij via collega’s of vrienden 

over de app hebben gehoord.  

 

Respondenten geven aan de Enschede Fietsstad campagne te kennen, bijvoorbeeld doordat er 

chocola werd uitgedeeld op straat aan fietsers, er een uitdaging in de app stond over de 

campagne en omdat er in de media-aandacht was voor een fietsburgemeester (BE-1, BE-4, BE-

5). BE-3 geeft aan dat er vanuit zijn perspectief in de campagne specifieke aandacht voor de app 

ontbrak.  

 

Respondenten denken dat de communicatie via grote groepen moet worden ingestoken, 

bijvoorbeeld via een werkgever, een middelbare school of met behulp van sociale media (BE-1, 

BE-3, BE-4, BE-6). BE-4 zegt bijvoorbeeld: “Ik denk dat communicatie via de werkgever 

effectiever is.”. En BE-6 sluit hierbij aan en zegt: “Volgens mij moet je het hebben van een grotere 

werkgevers. Dan is de mond- op - mond reclame veel makkelijker.” 

 

Ook geven de respondenten aan dat diverse andere partijen een rol kunnen spelen in de 

communicatie over de app. Denk bijvoorbeeld aan huisartsen (BE-6), ouderenverenigingen (BE-

3), wijkcoaches (BE-1), de fietsersbond (BE-1) of sportverenigingen (BE-2).  

 

Uitkomsten 

Respondenten hebben niet het gevoel dat hun data wordt gebruikt om de openbare ruimte te 

verbeteren (BE-4, BE-6). BE-6 zegt: “Ik heb niet het idee dat er iets met de app gedaan wordt. Ik 

zou het mooi vinden om te zien wat populaire routes zijn, en juist niet, om te kijken naar 

aantrekkelijkheid van die routes.” En BE-4 zegt: “Het zou ook zonde zijn als er niks mee gedaan 

wordt er kan genoeg waardevolle data uit de app gehaald worden.” 

 

Respondent BE-2 geeft aan dat de data wel wordt gebruikt. Bijvoorbeeld om te kijken waar 

verbeteringen moeten worden aangebracht en waar mensen lang voor het stoplicht staan.  

BE-6 geeft aan dat het leuk zou zijn om hier als gebruiker over geïnformeerd te worden: “Als 

gebruiker zou ik het ook op prijs stellen om daar wat over terug te horen.” 

 

Opschalen 

Respondenten denken dat het project opgeschaald kan worden naar andere gemeenten. Dit is 

wel afhankelijk van de belangstelling voor het thema fietsen in andere gemeenten (BE-3). Ook 

wijst BE-4 op het belang van een regionaal karakter van de app. Respondenten denken dat 

andere gemeenten geïnteresseerd kunnen worden voor de app met behulp van de fietsersbond 

of via PR (BE-3, BE-4). BE-2 wijst er nog op dat bij opschaling het belangrijk is om nieuwe lokale 

beloningen toe te voegen aan de app en dit kost mogelijk veel tijd.  
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Tot besluit: Beknopte vergelijking 

Wanneer we de resultaten van de bewonersinterviews vergelijken met de interviews met 

professionals vallen wat overeenkomsten en verschillen op. Zie hieronder.  

- Professionals en gebruikers geven aan dat ze enthousiast zijn over de app. De professionals 

twijfelen of bewoners van Twente voldoende meerwaarde zien in het gebruik van de app om 

draagvlak te kunnen creëren. Belangrijk is dat burgers c.q. gebruikers van de app de 

meerwaarde ervan wel degelijk inzien en dit vanuit verschillende perspectieven kunnen 

uitleggen.  

- Wet- en regelgeving/privacy blijkt voor professionals over het algemeen geen belemmerende 

factor te zijn geweest. Ook gebruikers verwachten dat de app voldoet aan de 

privacyregelgeving. Wel benoemen de gebruikers dat de app erg precies weergeeft waar 

iemand is geweest en dat dit misschien te precies is.  

- Op het gebied van technologie en data zijn zowel professionals als gebruikers tijdens de 

ontwikkelingsfase van SMART tegen verschillende uitdagingen aangelopen. Volgens 

professionals behoren deze uitdagingen bij een innovatief project en ook geven enkele 

gebruikers aan dat dit geen probleem is bij nieuwe producten.  

- Professionals hebben aangegeven dat er aandacht is besteed aan participatie en 

communicatie, maar dat er mogelijk ook kansen zijn blijven liggen bijvoorbeeld rondom 

campagnes en in de keuze voor traditionele overheidscommunicatie. Ook de burgers c.q. 

gebruikers geven aan dat waarschijnlijk nog niet iedereen bekend is met de app. Gebruikers 

denken dat de communicatie via grote groepen moet worden ingestoken, bijvoorbeeld via een 

werkgever, een middelbare school of met behulp van sociale media. Tot slot willen gebruikers 

ook geïnformeerd worden over hoe hun data bijdraagt aan concrete beslissingen van de 

gemeente bijvoorbeeld over het verbeteren van de fietsinfrastructuur.  

 

5.4 Overzicht belangrijkste knelpunten en succesfactoren 
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de uitkomsten van deze casus. 

 

Knelpunten Succesfactoren Neutraal  

Draagvlak burgers: Lastig 

om burgers te interesseren, 

voor burgers is het vaak niet 

duidelijk hoe de toepassing 

hen kan ondersteunen.  

Leiderschap/Trekkerschap: 

Sprake van informeel 

leiderschap. Dit wordt 

passend geacht bij innovatief 

proces. 

Budget: tijdens de 

exploitatiefase werd het 

budget wel belemmerend.  

Participatie & 

communicatie:  

Samenwerkingscultuur: 

Informele samenwerking, 

met aandacht vertrouwen en 

Wet- en Regelgeving. 
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Er zijn kansen blijven liggen 

omdat er alleen aandacht is 

besteed aan traditionele 

overheidscommunicatie. 

een win-win situatie voor 

partners. 

Bestuurlijk draagvlak:  

Afhankelijk van steun en 

interesse individuele 

wethouders. 

Ambtelijk draagvlak. 

 

Technologie & Data. 

Uitkomsten: het meten van 

niet-monetaire uitkomsten is 

moeilijk. Belemmering als 

bestuur naar harde 

resultaten vraagt.  

 Rollen & 

verantwoordelijkheden.  

Businessmodel: Er is geen 

businessmodel (waarbij de 

markt ook investeert) 

ontwikkeld. Dit wordt steeds 

belangrijker voor SMART.  

 Contract. 

  Aanbestedingen. 

  Belangen.  
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6 Slotwoord 
 

De analyse van knelpunten en succesfactoren in de afzonderlijke projecten van de vier 

casusgemeenten die nu voor u ligt is de eerste stap in het project ‘Samen werken aan 

doeltreffende Smartcity toepassingen’. 

 

De volgende stap is een ‘cross case analyse’. Daarin worden de resultaten over de vier projecten 

van de casusgemeenten heen op systematische wijze vergeleken. Het rapport daarvan 

(Deliverable 1.2) verschijnt ongeveer gelijktijdig met het voorliggende rapport (Deliverable 1.1). 

 

In de afgelopen periode is op een ander spoor tevens gewerkt aan een inventarisatie van 

bestaande instrumenten die gemeenten helpen om knelpunten in de samenwerking bij Smartcity 

projecten op te lossen. Deze inventarisatie is op het moment van schrijven van dit rapport al 

beschikbaar (Deliverable 2.1). Stap daarna is een ‘gap analyse’ en het formuleren van 

‘requirements’, zodat kan worden bekeken in hoeverre de beschikbare instrumenten de behoeften 

van gemeenten vervullen. Bovendien zal aan de hand van ontwerpeisen worden bekeken in 

hoeverre de bestaande instrumenten moeten worden aangepast en welke nieuwe instrumenten 

moeten worden ontwikkeld (Deliverable 2.2). 

 

Laatste stap in het onderzoek is de daadwerkelijke ontwikkeling van nieuwe instrumenten, en het 

testen daarvan in een praktijksituatie. 
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7 Bijlagen 
 

7.1 Documenten en Respondentenlijst  
 

7.1.1 Amersfoort 
 

Documenten 

- Kovi, I., Ondernemers en bewoners zijn blij met autoluwe Kamp. Algemeen Dagblad, 5 

December 2019. Opgehaald van: https://www.ad.nl/amersfoort/ondernemers-en-bewoners-

zijn-blij-met-autoluwe-kamp-het-gaat-er-drastisch-anders-uitzien~a29bf0b3/ 

- Gemeente Amersfoort (juli 2019). Raads Informatie Brief 19 juli 2019 van het College van 

B&W Amersfoort aan de gemeenteraad van Amersfoort. Amersfoort: gemeente Amersfoort, 

stuknummer RIB 2019-063. 

 

Respondenten overzicht 

Verwijzing Categorie 

PA-1 Gemeente 

PA-2 Bewoners (tevens 

BA-1) 

PA-3 Gemeente 

PA-4 Gemeente 

PA-5 Gemeente 

PA-6 Gemeente 

BA-1 Bewoner (tevens PA-

2) 

BA-2 Bewoner 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ad.nl/amersfoort/ondernemers-en-bewoners-zijn-blij-met-autoluwe-kamp-het-gaat-er-drastisch-anders-uitzien~a29bf0b3/
https://www.ad.nl/amersfoort/ondernemers-en-bewoners-zijn-blij-met-autoluwe-kamp-het-gaat-er-drastisch-anders-uitzien~a29bf0b3/
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7.1.2 Rotterdam  
 

Documenten 

- Energy Floors (2020/10/09). The Walker in Rotterdam. Smart City Sidewalk Powers Electric 

Cars. Opgehaald van: https://energy-floors.com/portfolio/the-walker-in-rotterdam-smart-city-

sidewalk-powers-electric-cars/ 

- Gemeente Rotterdam (april 2020). Beantwoording van de schriftelijke vragen van het raadslid 

J.P. Postma (GL) over Smart City voor alle Rotterdammers. Rotterdam: gemeente Rotterdam, 

stuknummer BS 20/00205. 

- Gemeente Rotterdam (mei 2020). Handvest Rotterdam Digitaal, Startnotitie. Rotterdam: 

gemeente Rotterdam. 

- Jongh, J. de en P. Wijnands (2020). CENT-R. (Power Point Presentatie). Rotterdam: 

gemeente Rotterdam, CDO (Chief Digitalisation Officer). 

- Mesch, F. Designing for the circular economy, CENT-R praktijkvoorbeeld. (Power Point 

Presentatie). Rotterdam: Lightwell. 

- Mutsaers, G. (2020). Invulling geven aan de modulaire CENT-R hub in co creatie met en voor 

de burger van Rotterdam. Amsterdam: Hogeschool van Amsterdam.  

- Wijnands, P. (2020). Rotterdam 100% telemanagement. (Power Point Presentatie). 

Rotterdam: gemeente Rotterdam. 

 

Respondenten overzicht 

Verwijzing Categorie 

PR-1 Gemeente 

PR-2 Bedrijf 

PR-3 Gemeente 

PR-4 Gemeente 

PR-5 Gemeente 

PR-6 Gemeente 

PR-7 Gemeente 

PR-8 Gemeente 

PR-9 Gemeente 

PR-10 Gemeente 

PR-11 Gemeente 

PR-12 Bedrijf 

PR-13 Bedrijf 

BR-1 Bewoner 

BR-2 Bewoner 

https://energy-floors.com/portfolio/the-walker-in-rotterdam-smart-city-sidewalk-powers-electric-cars/
https://energy-floors.com/portfolio/the-walker-in-rotterdam-smart-city-sidewalk-powers-electric-cars/
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7.1.3 Zwolle 
 

Documenten 

- Zwolle. (z.d.). SensHagen. Gereedpleegd via: https://senshagen-

zwolle.opendata.arcgis.com/ op 2 oktober 2020.  

- Zwolle2. (z.d.). Deelnemen. Gereedpleegd via: https://senshagen-

zwolle.opendata.arcgis.com/pages/senshagen-participatie op 2 oktober 2020.  

- Stemsy. (2018). Handleiding natte voeten sensor: samen wateroverlast in kaart brengen.  

- Zwolle. (7 juni, 2018). Project SensHagen officieel van start.  

- Hogeschool Windesheim. (z.d.). Studiewijzer: Beheer Informatie en Energiesystemen. 

- Dorresteijn, S., Van den Bosch, H., Van Aar-Heinsman, N. & Kabout-Drenth, R. (15 januari, 

2020). Lesbrieven SensHagen.  

- Zwolle. Digitale nieuwsbrieven.  

 

Respondenten overzicht 

Verwijzing Categorie 

PZ-1 Bedrijf 

PZ-2 Bestuurder 

PZ-3 Kennisinstelling 

PZ-4 Gemeente 

PZ-5 Rijksinstelling 

PZ-6  Gemeente 

PZ-7 Bestuurder 

PZ-8  Gemeente 

PZ-9  Bedrijf 

PZ-10  Gemeente 

BZ-1 Bewoner c.q. deelnemer 

BZ-2 Bewoner c.q. deelnemer 

BZ-3 Bewoner c.q. deelnemer 

BZ-4 Bewoner c.q. deelnemer 

BZ-5 Bewoner c.q. deelnemer 

BZ-6 Bewoner c.q. deelnemer 

BZ-7 Bewoner c.q. deelnemer 

 

 

 

https://senshagen-zwolle.opendata.arcgis.com/
https://senshagen-zwolle.opendata.arcgis.com/
https://senshagen-zwolle.opendata.arcgis.com/pages/senshagen-participatie%20op%202%20oktober%202020
https://senshagen-zwolle.opendata.arcgis.com/pages/senshagen-participatie%20op%202%20oktober%202020
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7.1.4 Enschede 
 

Documenten 

- Enschede Fietsstad. (5 maart, 2018). SMART Groen: app geeft fietsers sneller groen. 

Geraadpleegd via: https://enschedefietsstad.nl/smart-groen/  

- Enschede Fietsstad. (z.d.). Handleiding Smart App. Geraadpleegd via 

https://enschedefietsstad.nl/acties-en-uitdagingen/handleiding-smart-app/ op 15 juli 2020.  

- SMARTinTwente. (z.d.). Wat is Smart Mobiliteit? Geraadpleegd via: 

https://www.smartintwente.nl/over-smart op 15 juli 2020 op 15 juli 2020.  

- EMPOWER. (21 december, 2015). Lead-city Specific Business Models D3.3. 

 

Extra opmerkingen 

- BE-3: Zou leuk zijn als je wist hoeveel gebruikers er van de app gebruikmaken door dit ergens 

in het hoekje van de app weer te geven.  

- BE-6: vraagt om optie voor elektrische fiets op te nemen.  

- BE-7: ziet te weinig sport- gerelateerde beloningen in de app. Geeft aan dat Sportaal daar 

zelf misschien wat in kan betekenen. 

 

Respondenten overzicht 

Verwijzing  Categorie  

PE-1 Gemeente  

PE-2  Gemeente 

PE-3  Gemeente 

PE-4 Bedrijf 

PE-5 Gemeente  

PE-6 Kennisinstelling  

BE-1 Bewoner c.q. gebruiker 

BE-2 Bewoner c.q. gebruiker 

BE-3 Bewoner c.q. gebruiker 

BE-4 Bewoner c.q. gebruiker 

BE-5 Bewoner c.q. gebruiker 

BE-6 Bewoner c.q. gebruiker 

BE-7  Bewoner c.q. gebruiker 

BE-8 Bewoner c.q. gebruiker 

 

https://enschedefietsstad.nl/smart-groen/
https://enschedefietsstad.nl/acties-en-uitdagingen/handleiding-smart-app/
https://www.smartintwente.nl/over-smart%20op%2015%20juli%202020
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