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1 Introductie   
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 de RAAK-publiek-regeling.   
  
In dit onderzoek zijn aan de hand van cases in een viertal gemeenten (Amersfoort, Enschede, 
Rotterdam en Zwolle) knelpunten en succesfactoren geïdentificeerd die stakeholders tijdens het 
ontwikkelen en opschalen van smartcitytoepassingen kunnen ervaren in de samenwerking tussen 
gemeente, bedrijven, inwoners en kennisinstellingen vanuit het perspectief van 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 en beschreven. Dit is eerst voor de vier cases afzonderlijk 
gedaan, waarvan de resultaten zijn vastgelegd in D1.1. Vervolgens is een cross-caseanalyse 
uitgevoerd. Daarvan ligt het resultaat nu voor u.  
 
Deze afsluitende rapportage vormt in het project de brug naar WP2, waarin bestaande 
samenwerkingsinstrumenten zijn geïnventariseerd. De resultaten uit de cross-case-analyse 
vormen de basis voor de gap-analyse (Voor welke knelpunten zijn al samenwerkingsinstrumenten 
gevonden? Welke instrumenten ontbreken?) en vervolgens de requirementsanalyse (Aan welke 
ontwerpeisen moeten samenwerkingsinstrumenten voldoen?). Op basis van deze ontwerpeisen 
worden in WP3 bestaande instrumenten (iteratief) aangepast en nieuwe instrumenten ontwikkeld 
om deze vervolgens in te zetten en te evalueren in lopende ontwikkeltrajecten van 
smartcitytoepassingen. De instrumenten beogen de samenwerking (intern en extern) in de 
ontwikkeling en opschaling van Smartcitytoepassingen te verbeteren.   
 
Deze rapportage heeft de status van intern document. In een apart traject zal in de komende 
periode in de vorm van een wetenschappelijke publicatie en een online en papieren publicatie 
voor de beroepspraktijk worden gerapporteerd. 
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2 Cases in Beeld  
In dit onderzoek zijn vier smartcityprojecten (met uiteenlopende ontwikkelingsstadia) 
geanalyseerd om knelpunten en succesfactoren te identificeren die gemeenteprofessionals, 
bedrijven, kennisinstellingen en bewoners kunnen ervaren bij de samenwerking rondom smartcity 
projecten. Hieronder zullen de vier cases kort worden toegelicht.  
 
Voor meer informatie over de individuele casus rapportages verwijzen wij u door naar deliverable 
1.1, waarin de knelpunten en succesfactoren per case uitgewerkt worden.  

2.1 Casus Amersfoort: Kom naar De Kamp voor een leefbare straat in de binnenstad 
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 
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kwantitatieve benadering van de bezoekersstroom nog aangevuld met kwalitatief onderzoek: 
interviews met bezoekers over hun beleving van de ruimte en de route.  
 
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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2.2 Casus Rotterdam: De CENT-R voor een beter straatbeeld en een circulair ontwerp 
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 

• 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 
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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 

 
In de zomer van 2020 is aan een van de CENTR-s een ‘Smart Energy Floor’ gekoppeld. Dit zijn 
straattegels waarmee energie wordt opgewekt wanneer iemand erop loopt, danst of springt. Deze 
toepassing is geplaatst in samenwerking met de eerdergenoemde school, het Veenoord College, 
en is in september 2020 in gebruik genomen. 
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2.3 Casus Zwolle: SensHagen voor een klimaatadaptief Stadshagen 
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 kunnen 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 
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).  
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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. 
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2.4 Casus Enschede: SMART voor slimmer en bewuster reizen in Enschede 
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 
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) 
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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’ 
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3 Theoretisch model  
Dit onderzoek heeft het doel om succesfactoren en knelpunten op het gebied van collaborative 
governance te onderzoeken die stakeholders kunnen ervaren tijdens het ontwikkelproces van 
smartcitytoepassingen. Vaak blijven smartcitytoepassingen hangen in de pilotfase en blijft 
opschaling uit. Collaborative governance kan een manier zijn om het probleem van opschaling 
aan te pakken door in te zoomen op de samenwerking tussen verschillende partijen bij de 
ontwikkeling en implementatie van een smartcitytoepassing.  
 
Dit theoretisch kader biedt een overzicht van de relevante literatuur om het collaborative 
governance proces in de smart city te kunnen begrijpen en te onderzoeken. Om te beginnen zal 
daarom eerst een korte omschrijving worden gegeven van het begrip ‘Smart City’ en 
‘Collaborative Governance’. Vervolgens zullen theoretische modellen over collaborative 
governance (Bryson et al., 2006; Thomson & Perry, 2006; Ansell & Gash, 2008; Emerson et al., 
2012) en smart governance (Bolivar & Meijer, 2016; Lin 2018; Ruhlandt, 2018; Tomor et al., 2019) 
uiteengezet en vergeleken worden. Een conceptueel model met een overzicht van relevante 
smart collaborative governance componenten zal hieruit voortkomen. In hoofdstuk 6 zal 
gereflecteerd worden op dit conceptuele model en zal het model aangescherpt worden aan de 
hand van inzichten uit de smartcity praktijk.  

3.1 Definiëren Smart City 
Er is een grote verscheidenheid aan definities voor het begrip ‘Smart City’ en een algemeen 
geaccepteerde definitie ontbreekt (Mora et al., 2017; Hollands, 2008; Ruhlandt, 2018). In de 
literatuur zijn beperkte en holistische definities van het concept ‘smart city’ te onderscheiden. De 
beperktere definities leggen de nadruk op technologie (ICT) als belangrijkste factor om een stad 
slimmer te maken (bv. Odendaal, 2003; Dirks & Keeling, 2009; Paskaleva, 2009; Washburn et al. 
2010). De holistische definities richten zich op een combinatie van menselijke, sociale, culturele, 
economische, ecologische en technologische aspecten die ten grondslag liggen aan een slimme 
stad (Giffinger et al., 2007; Caragliu et al., 2011; Schaffer et al, 2011; Townsend, 2013). Zo 
beschrijven Caragliu et al. (2011, p.50) een smart city als “een stad waarin investeringen in 
menselijk kapitaal, sociaal kapitaal, traditionele infrastructuur (transport) en moderne 
communicatie-infrastructuur (ICT) duurzame economische groei en hoge levenskwaliteit 
stimuleren met behulp van participatief bestuur”. In deze studie gaan we uit van het holistisch 
perspectief dat rekening houdt met slimme technologie, slimme mensen en slimme 
samenwerking (Meijer & Bolivar, 2016). Meijer & Bolivar (2016 p. 398) definiëren smart city als 
“het vermogen om menselijk kapitaal aan te trekken en dit menselijk kapitaal te mobiliseren in 
samenwerkingen tussen de verschillende (georganiseerde en individuele) actoren door het 
gebruik van informatie- en communicatietechnologieën." We houden vast aan deze definitie 
omdat deze specifiek aandacht heeft voor samenwerking als een belangrijk onderdeel van een 
slimme stad.  
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3.2  Definiëren Collaborative Governance  
Het concept ‘collaborative governance’ wordt vaak geïntroduceerd in het licht van de shift van 
‘government’ naar ‘governance’ (Stoker, 1998; Korsten, 2011). Huidige trends in de samenleving 
dwingen overheden tot een andere manier van werken. Het concept ‘government’ verwijst daarbij 
naar de overheid die op een hiërarchische manier de samenleving stuurt door zelf beleid te maken 
en diensten aan te bieden. Het concept ‘collaborative governance’ verwijst naar een 
veranderende manier van werken waarin niet de overheid als organisatie centraal staat maar 
waarin het gaat om een samenspel tussen publieke en private actoren (Rhodes, 1996; Korsten, 
2011; Klijn & Koppenjan, 2016). Het gaan dan om processen en structuren van samenwerking 
waarbij overheden samen met andere belanghebbende partijen beslissingen nemen over beleid 
gericht op het oplossen van complexe sociale vraagstukken. Deze manier van sturing is 
tegenwoordig nodig, ook in de smart city, omdat de overheid afhankelijk is van talloze andere 
partijen om complexe maatschappelijke vraagstukken of ‘wicked problems’ aan te pakken (Rittel, 
& Webber, 1973; Bryson et al., 2006; Weber & Khademian, 2008; Head & Alford, 2015). De 
samenwerking kan bijvoorbeeld vorm krijgen in een quadruple-helix samenwerkingsverband 
tussen de overheid, inwoners, kennisinstellingen en bedrijven (Mora et al., 2019). 

3.3 Collaborative Smart Governance Componenten  
Samenwerking tussen een breed scala aan stakeholders is niet nieuw. In bestuurskundige 
literatuur is veel geschreven over collaborative governance. We zullen daarom voortbouwen op 
theoretische modellen die zijn ontwikkeld in de ‘smart collaborative governance’ literatuur (Bolivar 
& Meijer, 2016; Lin 2018; Ruhlandt, 2018; Tomor et al., 2019) en de ‘collaborative governance’ 
literatuur (Bryson et al., 2006; Thomson & Perry, 2006; Ansell & Gash, 2008; Emerson et al., 
2012) om de verschillen componenten van collaborative governance te identificeren die een 
samenwerkingsverband mogelijk positief of negatief beïnvloeden (zie bijlage 1 voor het overzicht 
van de theoretische modellen).  
 
Collaborative governance gaat over de processen en structuren van samenwerking, tussen 
meerdere partijen (binnen en buiten de overheid), gericht op het oplossen van complexe sociale 
vraagstukken. Verschillende componenten van collaborative governance kunnen in theoretische 
modellen worden onderscheiden (Bryson et al., 2006; Thomson & Perry, 2006; Ansell & Gash, 
2008; Emerson et al., 2012). In de collaborative governance literatuur  wordt een onderscheid 
gemaakt tussen (1) systeemcomponenten (zoals huidige wet- en regelgeving, een 
voorgeschiedenis van conflict/samenwerking, de mate van verbondenheid binnen bestaande 
netwerken, de beschikbaarheid tot middelen en de ervaren afhankelijkheid van anderen partijen), 
(2) procescomponenten (zoals vertrouwen, gedeelde begrip, commitment, communicatie, interne 
legitimiteit en leiderschap), (3) structurele componenten (zoals regels die gelden in het netwerk, 
de betrokken deelnemers, de rollen en verantwoordelijkheden, institutionele logica’s, belangen 
en besluitvormingsstructuren) en (4) uitkomsten (behalen van de doelen, het creëren van publieke 
waarden, het gezamenlijk leren en de ontwikkeling van nieuwe samenwerkingsverbanden).  
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In de literatuur over ‘smart governance’ gaat het over de impact van ICT op stedelijk bestuur, dat 
nieuwe vormen van samenwerking mogelijk maakt om maatschappelijke vraagstukken aan te 
pakken (Lin, 2018; Tomor et al., 2019; Paskaleva, 2014; Bolivar & Meijer, 2016; Ruhland, 2018). 
Verschillende componenten van smart governance worden in theoretische raamwerken 
onderscheiden (Bolivar & Meijer, 2016; Lin 2018; Ruhlandt, 2018; Tomor et al., 2019). In de smart 
governance literatuur wordt een onderscheid gemaakt tussen (1) context componenten (zoals 
kenmerken van het beleidsdomein vertrouwen in de overheid, de beschikbare ICT, en de 
sociale/politieke/economische/institutionele omgeving), (2) strategie componenten (zoals een 
geïntegreerde visie), (3) smart governance arrangementen (zoals stakeholders, 
organisatiestructuur, besluitvormingsprocessen, participatie, rollen en verantwoordelijkheden, 
wetgeving en beleid en uitwisselingsarrangementen) en (4) uitkomsten (zoals eerste-, tweede- 
en derde-orde effecten en leren).  
 
Als de verschillende componenten van collaborative governance en smart governance worden 
vergeleken vallen twee dingen op. Ten eerste is het opvallend dat in de algemene literatuur over 
collaborative governance (Bryson et al., 2006; Thomson & Perry, 2006; Ansell & Gash, 2008; 
Emerson et al., 2012) onderwerpen zoals uitwisselingsarrangementen, technologie en data niet 
expliciet worden besproken. In de smart governance literatuur wordt dit wel besproken en dit is 
een waardevolle toevoeging om samenwerkingen rondom smartcitytoepassingen te 
onderzoeken.  Ten tweede is het opvallend dat in de smart governance literatuur (Lin, 2018; 
Tomor et al., 2019; Paskaleva, 2014; Bolivar & Meijer, 2016; Ruhland, 2018) voornamelijk de 
structuur en inrichting van het samenwerkingsverband centraal staat. Zo is er veel aandacht voor 
de stakeholders, de organisatie- en coördinatiestructuren en de rollen en verantwoordelijkheden. 
In de algemene collaborative governance literatuur worden echter ook enkele ‘zachte’ proces 
indicatoren geïdentificeerd met betrekking tot samenwerkingen, denk daarbij bijvoorbeeld aan 
vertrouwen, leiderschap en commitment. Deze procesfactoren van samenwerking zullen ook 
meegenomen worden in de analyse van smartcity projecten.  
 
Op grond van deze bevindingen is het waardevol om de componenten van collaborative 
governance en de smart governance literatuur te combineren om een samenwerkingsverband 
rondom smartcitytoepassingen te analyseren. Zie een overzicht met de smart collaborative 
governance componenten in tabel 1 hieronder. Het is belangrijk op te merken dat de 
componenten in de tabel statisch lijken. Het ontwikkelen en opschalen van smart city project is 
echter dynamisch en vraagt soms in andere fases van het opschalingsproces voor een focus op 
andere componenten of om een andere invulling van de componenten. In de cross-case analyse 
zal ook aandacht zijn voor de faseafhankelijkheid van deze componenten in een smartcityproject.   
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 Componenten  
Van smart city 
governance 

Specificering naar 
collaborative smart 
city governance 

Uitsplitsing componenten 
collaborative smart city 
governance 

Bron 

Context (1) Contextuele  
Factoren 
 

Welke 
omgevingsfactoren zijn 
van invloed op het 
ontstaan van de 
samenwerking rond 
smartcitytoepassingen? 

• Politieke omgeving 
o Politieke draagvlak  
o Politieke visie/strategie 

• Ambtelijke omgeving 
o Ambtelijk draagvlak  

• Sociale omgeving  
o Draagvlak onder burgers 

• Economische omgeving  
o Budget 
o Innovatieve/progressieve 

zakelijke omgeving 
• Kenmerken van het 

beleidsdomein 
o Urgentie thema voor 

beleidmakers en burgers 
o Complexiteit thema 

• Voorgeschiedenis van 
samenwerking of conflict 

• Wederzijdse afhankelijkheid 

Bryson et al (2006) 
Thomson & Perry (2006) 
Ansell & Gash (2008) 
Emerson et al. (2012) 
Lin (2018) 
Tomor et al. (2018) 

 

(2) Wetgeving & 
Beleid 

Wat voor wetgeving en 
beleid is relevant voor 
de samenwerking rond 
smartcitytoepassingen? 

• Wettelijke kaders  
• Beleid 

Bryson et al. (2006) 
Thomson & Perry (2006) 
Ansell & Gash (2008)  
Emerson et al. (2012) 
Ruhlandt (2018) 
Bolivar & Meijer (2016) 
Lin (2018) 
 

(3) Technologie & 
Data  
 

Welke ontwikkelingen 
op het gebied van 
technologie en data 
zijn relevant voor de 
samenwerking rond 
smartcitytoepassingen?  

• Technologie  
o Technologische 

infrastructuur 
o Technologische 

functionaliteiten 
o Technologische 

vaardigheden 
• Data 

o Dataverzameling 
o Databeheer 
o Data-analyse 

Ruhlandt (2018) 
Bolivar & Meijer (2016) 
Lin (2018) 
Tomor et al. (2018) 
 
 

Structuur & 
Organisatie 

(4) Stakeholders Welke partijen in het 
netwerk worden 
betrokken in de 
samenwerking rond 
smartcitytoepassingen? 

• Belangen stakeholders  
• Organisatiecultuur 

stakeholders 

Bryson et al. (2006) 
Thomson & Perry (2006) 
Ansell & Gash (2008)  
Emerson et al. (2012) 
Ruhlandt (2018) 

(5) Organisatie & 
coördinatiestructuren 
 

Hoe is de 
samenwerking rond de 

• Organisatiestructuur  
o De structuur van 

samenwerking binnen 

Bryson et al. (2006) 
Thomson & Perry (2006) 
Ansell & Gash (2008)  
Emerson et al. (2012) 
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3.4 Conclusie  
Het conceptueel model zal als onderzoeksschema fungeren in het onderzoek, zodat de 
academische kennis gekoppeld kan worden aan de empirische praktijk van een smartcity project. 
In het hoofdstuk ‘Reflectie’ (hoofdstuk 6) zal gereflecteerd worden op de academische kennis en 
zal indien van toepassing het model aangepast worden met inzichten uit de smartcity praktijk. 
 
 
 
 
 
 
 
 

smartcitytoepassingen 
georganiseerd? 

formele/informele 
netwerken 

o Integraal/buiten silo’s om 
werken 

Ruhlandt (2018) 

(6) Rollen & 
Verantwoordelijkheden 
 

Hoe zijn de rollen en 
verantwoordelijkheden 
in de samenwerking 
verdeeld? 

• Rollen & 
verantwoordelijkheden 

• Machtsverhoudingen  
 

Bryson et al. (2006) 
Thomson & Perry (2006) 
Ansell & Gash (2008)  
Emerson et al. (2012) 
Ruhlandt (2018) 
Bolivar & Meijer (2016) 

(7) Uitwisselings-
arrangementen 
 

Hoe is de 
samenwerking tussen 
publieke en private 
partijen 
georganiseerd? 

• Businessmodellen  
o Financieel verdienmodel  
o Maatschappelijke 

waarden  
• Contractvormen 

o Samenwerkingsvorm  
o Aanbestedingsregels 

Ruhlandt (2018) 

Proces (8) Processen 
 
 

Hoe is het proces van 
samenwerking 
ingericht? 

• Communicatie 
• Besluitvorming 
• Participatie  
• Vertrouwen  
• Gedeeld begrip  
• Commitment 
• Leiderschap 

Bryson et al. (2006) 
Thomson & Perry, (2006) 
Ansell & Gash, (2008)  
Emerson et al., (2012) 
Ruhlandt (2018) 
Bolivar & Meijer (2016) 
Lin. (2018) 
Tomor et al. (2018) 

Uitkomst (9) Uitkomsten Welke 
maatschappelijke 
meerwaarde is/moet er 
gerealiseerd worden 
door de samenwerking 
rond 
smartcitytoepassingen? 

• Beoogde doelen toepassing 
o First-, second-, third-

order effecten 
o Leren 

  

Bryson et al. (2006) 
Thomson & Perry, (2006) 
Ansell & Gash, (2008)  
Emerson et al., (2012) 
Ruhlandt (2018) 
Bolivar & Meijer. (2016) 
Lin. (2018) 
Tomor et al. (2018) 
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4 Methodiek 
4.1 Onderzoeksstrategie: kwalitatief onderzoek  
Dit onderzoek is kwalitatief van aard. Het onderzoek heeft als doel om succesfactoren en 
knelpunten die kunnen ontstaan bij de ontwikkeling van smartcitytoepassingen te inventariseren 
en te analyseren (WP1).  Daarbij staan componenten van het concept ‘collaborative governance’ 
centraal. Om dit fenomeen te begrijpen is het noodzakelijk om verschillende vormen van 
kwalitatief onderzoek te combineren (triangulatie). Ten eerste zijn daarom interviews afgenomen 
met 34 praktijk experts (vanuit gemeenten, private bedrijven, kennisinstellingen) om knelpunten 
en succesfactoren in kaart te brengen die zijn ontstaan bij de ontwikkeling van een specifieke 
smartcitytoepassing. Ten tweede, zijn per case twee focusgroepen georganiseerd: (1) een 
focusgroep met alle stakeholders om de eerste casus resultaten te verdiepen en (2) een 
focusgroep met burgers (of gebruikers) om ook hun ervaringen over de smartcitytoepassing te 
bevragen. Ten derde, zijn verschillende documenten geanalyseerd om achtergrondinformatie 
over het specifieke smartcityproject te achterhalen (denk bijvoorbeeld aan: een projectplan, de 
website, de collegebesluiten, verslagen van inspraaksessies, de samenwerkingsovereenkomsten 
en/of opdrachtomschrijvingen) (Zie bijlage 2 voor de respondenten- en documentenlijst).  

4.2 Onderzoeksdesign: multiple casestudy onderzoek 
In dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van casestudy onderzoek. Ten eerste is gekozen voor 
een casestudy onderzoek, omdat het de mogelijkheid biedt om een reëel sociaal fenomeen te 
begrijpen, waar de onderzoeker zelf geen invloed op kan uitoefenen (Benbasat, et al., 1987: Yin, 
1994). Ten tweede maakt casestudy onderzoek het mogelijk om een specifieke 
smartcitytoepassing aan de hand van rijke en diepe data te onderzoeken (Bryman, 2015; Yin, 
2016).  
 
Specifiek is gekozen voor een multiple-casestudy onderzoek. In dit multiple-casestudy onderzoek 
zijn vier verschillende casussen met elkaar vergleken om verschillen en overeenkomsten tussen 
de casussen te achterhalen (Yin, 2016). De keuze voor een multiple-casestudy onderzoek heeft 
als voordeel dat de methodologische nauwkeurigheid van de studie vergroot kan worden en dat 
de resultaten uit meerdere casussen elkaar kunnen versterken (Miles & Huberman, 1994; Yin, 
1994). 

4.3 Casusselectie 
Bij een multiple-casestudy moet elke case bewust gekozen worden om vergelijking mogelijk te 
maken. Mora et al. (2018) adviseren cases te selecteren op basis van theoretische sampling voor 
casestudyonderzoek binnen de smartcity context.  Dit betekent dat casus niet random worden 
gekozen, maar worden geselecteerd vanwege de waarschijnlijkheid dat ze theoretisch inzicht 
zullen bieden (Eisenhardt en Graebner, 2007). 
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De cases zijn geselecteerd op basis van de volgende criteria:  
1) Concrete op ICT-gebaseerde toepassing die bijdragen aan het oplossen van 

maatschappelijke problemen voor burgers, bedrijven of overheid of die de overheid 
zelf beter laat functioneren. 

2) De cases zijn voldoende rijk om zicht te kunnen geven in de succesfactoren en 
knelpunten die ontstaan bij het betrekken van burgers en bedrijven bij de ontwikkeling 
van smartcitytoepassingen.  

3) Betrokkenheid van een of meerdere stakeholders, buiten de gemeente om. 
 
Vier verschillende gemeenten hebben een casus ingebracht voor het onderzoek. In tabel 1 
worden de verschillende smartcitytoepassingen per gemeenten kort uiteengezet. De casussen 
verschillen als het gaat om het ontwikkelstadium.  
 
Gemeente  Toepassing Betrokken partners Ontwikkelstadium1 
Amersfoort Kom naar de Kamp Inwoners,  

(Technologie)bedrijven & 
Andere gemeentelijke 
afdelingen  

Idee ontwikkeling  
& Idee selectie 
 
  

Rotterdam CENT-R Inwoners, 
(Technologie)bedrijven & 
Andere gemeentelijke 
afdelingen 

Idee testen 

Zwolle  SensHagen Inwoners,  
(Technologie)bedrijven, 
Andere gemeentelijke 
afdelingen &  
Kennisinstellingen 

Idee testen 

Enschede  Enschede Fietst-
app mobiliteitsapp 
(voorheen SMART) 

Inwoners,  
(Technologie)bedrijven, 
Andere gemeentelijke 
afdelingen & 
Kennisinstellingen 

Opschaling &  
Idee diffusie 

Tabel 1: Casestudies  
 

 
1  Meijer, A. J. (2014). From Hero-Innovators to Distributed Heroism: An in-depth analysis of the role of 
individuals in public sector innovation. Public Management Review, 16(2), 199-216. & Van Lunenburg, 
M., Geuijen, K., & Meijer, A. (2020). How and Why Do Social and Sustainable Initiatives Scale? A 
Systematic Review of the Literature on Social Entrepreneurship and Grassroots Innovation. VOLUNTAS: 
International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations, 1-12. 
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4.4 Datacollectie   
Dit onderzoek is uitgevoerd aan de hand van interviews, focusgroepen en documentanalyses. 
Met behulp van deze methoden kunnen succesfactoren en knelpunten met betrekking tot 
collaborative governance bij smartcitytoepassingen geïnventariseerd en geanalyseerd worden.   

4.4.1 Interviews 
Individuele interviews zijn met een breed scala aan betrokken partijen in meerdere rondes 
afgenomen. Dit is belangrijk om de verschillende perspectieven op knelpunten en succesfactoren 
rondom collaborative governance bloot te leggen. In totaal zijn 34 praktijk professionals 
geïnterviewd. Zie de tabel 2 met respondenten hieronder. Voor de casussen in Amersfoort en zijn 
minder betrokkenen stakeholders geïnterviewd, omdat dit project nog in de ontwikkelingsfase zit. 
Hierdoor is er ook nog geen compleet beeld van de stakeholders. Daarnaast zijn ook voor de 
casus in Enschede minder respondenten geïnterviewd, omdat sommige van de betrokkenen door 
de lange doorlooptijd van het smartcity project niet meer bij de organisaties werkzaam zijn.  
 
Respondenten voor de interviews zijn geselecteerd aan de hand van snowball sampling (Bryman, 
2015). De gemeenten hebben respondenten voor de interviews geselecteerd. Enerzijds heeft dit 
als voordeel dat belangrijke respondenten voor de casus redelijk eenvoudig kunnen worden 
geselecteerd en benaderd. Anderzijds, kunnen gemeenten zelf kiezen met wie de onderzoekers 
wel en niet praten en dit kan leiden tot een bias. Om dit te voorkomen, hebben de onderzoekers 
respondenten via snowball sampling wel actief gevraagd aan respondenten of er nog andere 
personen opgenomen moesten worden in het onderzoek.  
 
Gemeente  Betrokken partners Geïnterviewde respondenten 
Amersfoort 
(N= 5) 

Gemeentelijke afdelingen & 
(Technologie)bedrijven  

5x Gemeenteambtenaar 

Rotterdam  
(N=13) 

Gemeentelijke afdelingen & 
(Technologie)bedrijven  

10x Gemeenteambtenaar 
3x Bedrijf 

Zwolle  
(N=10) 

Gemeentelijke afdelingen, 
(Technologie)bedrijven & 
Kennisinstellingen  

4x Gemeenteambtenaar  
2x Verantwoordelijk bestuurder 
1x Rijksinstelling  
2x Bedrijf 
1x Kennisinstelling 

Enschede  
(N=6) 

Gemeentelijke afdelingen, 
(Technologie)bedrijven & 
Kennisinstellingen  

4x Gemeenteambtenaar  
1x Bedrijf 
1x Kennisinstelling 

Tabel 2: Geïnterviewde respondenten  
 
Voor de interviews is gebruik gemaakt van een topiclijst. De topiclijst is opgesteld met behulp van 
literatuur over collaborative governance. Een literatuur analyse heeft geleid tot ‘sensitizing 
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concepts’ die tijdens het interview centraal hebben gestaan zoals participatie, draagvlak, 
technologie en wet- en regelgeving (Bolivar & Meijer, 2016; Lin 2018; Ruhlandt, 2018; Tomor et 
al., 2019; Bryson et al., 2006; Thomson & Perry, 2006; Ansell and Gash, 2008; Emerson et al., 
2011).  Voorbeelden van vragen die zijn gesteld aan de hand van de topics zijn bijvoorbeeld: “Hoe 
ervaart u de politieke steun vanuit de gemeente voor smartcitytoepassingen in het algemeen?”  
En “Bestaan er kansen of uitdagingen rondom data en technologie?” De topiclijst is gedurende 
het interviewproces aangepast wanneer bleek dat bepaalde thema’s niet of juist erg relevant 
bleken te zijn. De lijst met interviewvragen is terug te vinden in bijlage 3.   

4.4.2 Focusgroep 
Er zijn per casus twee focusgroepen georganiseerd. Allereerst heeft een focusgroep 
plaatsgevonden om met alle betrokken partijen de data over de geconstateerde knelpunten en 
succesfactoren te bespreken en te verdiepen. Daarnaast zijn focusgroepen met betrokken 
inwoners (of gebruikers) georganiseerd, om de perspectieven van burgers over de 
smartcitytoepassing ook inzichtelijk te maken. In totaal hebben 17 bewoners deelgenomen aan 
de focusgroepen.  
 
Voor het project ‘Kom naar de Kamp’ in Amersfoort kon geen contact opgenomen worden met 
bewoners en ondernemers in het gebied, omdat het project in Amersfoort nog niet is aanbesteed. 
De gemeente reikte voor de uitvoering van het onderzoek onder bewoners een alternatief aan. 
Binnen de organisatie POWER (Prettig Ouder Worden en Relativeren in Amersfoort) bestaat 
namelijk een werkgroep die zich met de digitalisering van de stad bezighoudt. Twee leden uit 
deze werkgroep zijn geïnterviewd voor dit onderzoek. 
 
Voor het bewonersinterview over de ‘CENT-R’ zijn bewoners van drie aangrenzende flats in 
Reyeroord benaderd via een brief. Er zijn ruim 300 brieven verstuurd vanuit Hogeschool Saxion. 
Hierop zijn twee reacties gekomen. Deze twee bewoners zijn 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. 
 
Voor het bewonersinterviews over ‘SensHagen’ zijn deelnemers aan het project door een 
projecttrekker geïnformeerd over het groepsinterview. Deze deelnemers zijn verbonden met het 
project doordat zij zelf, of de organisatie waar ze werken een sensor van SensHagen heeft 
hangen. Zeven deelnemers hebben positief op de uitnodiging gereageerd en deelgenomen aan 
het interview.  
 
Voor het bewonersinterview over de ‘SMART-app’ of ‘Enschede Fietst-app’ zijn 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 
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onderzoek is ervoor gekozen om 50 gebruikers van de app te benaderen. Uiteindelijk hebben zes 
gebruikers uit deze groep deelgenomen aan het groepsinterview.  
 
De interviews met bewoners (c.q. gebruikers) hebben methodologische beperkingen. Vooral 
betrokken bewoners hebben gehoor gegeven aan de oproep om deel te nemen aan een interview 
en dit zorgt voor een zelfselectie effect in de data. Bovendien heeft maar een beperkte groep 
inwoners of gebruikers deelgenomen aan de interviews. Vervolgonderzoek is daarom nodig naar 
de waargenomen knelpunten in de samenwerking met inwoners die zich minder betrokken voelen 
bij smartcityonderzoek of -toepassingen. 

4.4.3 Documenten 
Documentatie over de smartcitytoepassingen is geanalyseerd om contextspecifieke informatie op 
te halen. Documentatie is verzameld met behulp van de projectwebsite van de individuele 
projecten. Daarnaast is aan respondenten tijdens de interviews gevraagd documenten te delen 
over het project. Een overzicht met geanalyseerde webpagina’s en documenten per casus is te 
vinden in bijlage 2. 

4.4.4 Workshops  
Voor werkpakket 1 zijn twee workshops georganiseerd. In de eerste workshop (21 april 2020) 
hebben de vier casusgemeenten hun smartcity project aan andere consortium partners 
gepresenteerd en hebben de partners inzicht gekregen in het theoretisch model. In de tweede 
workshop (26 oktober 2020) zijn de eerste resultaten van de casestudies aan partners 
gepresenteerd om deze te toetsen en te verrijken met de ervaringen van gemeenten en bedrijven 
uit het consortium. Hiervoor zijn tabellen met de eerste resultaten over mogelijke knelpunten en 
succesfactor voor de samenwerking voorgelegd en is aan workshopdeelnemers gevraagd in 
hoeverre dit wel of niet herkenbaar is vanuit hun ervaring in de smartcity praktijk (Zie bijlage 4 
voor de workshopopzet en de ingevulde tabellen). 

4.5 Data-analyse: Cross-casestudy analyse 
Om de onderzoeksvraag te beantwoorden en de casussen te kunnen vergelijken is een cross-
caseanalyse uitgevoerd. Hiervoor is gekozen omdat het doel van dit onderzoek is om kennis die 
voorkomt uit de verschillende cases met elkaar te vergelijken, zodat data vanuit individuele cases 
verrijkt kan worden (Miles & Huberman, 1994). Dit is mogelijk door de theorie centraal te stellen 
en terugkomende thema’s over de verschillende cases te vergelijken (Yin, 1994; Miles & 
Huberman, 1994). In dit onderzoek stond een theoretisch framework centraal met een variëteit 
aan collaborative governance componenten om de analyse van data te structureren (o.a. Ansell 
& Gash, 2008; Ruhlandt, 2018). 

4.6 Dataopslag, datacodering en data-analyse 
De interviews, focusgroepen en workshops zijn opgenomen met Microsoft Teams en 
getranscribeerd. Vervolgens is de data opgeslagen in het softwareprogramma ATLAS.Ti om 
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coderen van grote hoeveelheden aan kwalitatieve data uit documenten en interviews 
systematisch mogelijk te maken. Coderen is het onderscheiden van categorieën in de 
onderzoeksgegevens om deze vervolgens te benoemen met een code (Boeije, 2014; Bryman, 
2015). Data is gecodeerd volgens de grounded-theory systematiek (Strauss & Corbin, 2018), die 
orde aanbrengt in de data door middel van drie stappen: open coderen, axiaal coderen en 
selectief coderen.  
 
Voor de eerste stap, het open coderen, zijn labels toegekend aan stukjes tekst, die relevant lijken 
te zijn voor de beantwoording van de onderzoeksvraag (Boeije, 2014; Bryman, 2015). In deze 
ronde is dicht bij de data gebleven. Om consistentie aan te brengen in het codeerproces hebben 
de vier onderzoekers eerst individueel eenzelfde interview gecodeerd. Dit is vervolgens in team 
verband besproken om het codeerproces te structuren.  
 
In de tweede fase van het coderen, het axiaal coderen, werden de belangrijke thema’s voor het 
onderzoek vastgesteld, samengevoegd of aangepast (Boeije, 2014; Bryman, 2015). In deze fase 
hebben we geprobeerd om de codelijst te structureren door gelijksoortige codes samen te voegen 
onder hoofdgroepen van collaborative governance componenten. Clusters zijn dus inductief 
ontstaan met behulp van de data en deductief aan de hand van de literatuur. Zie hieronder de 
tabel met de componentcodes en sub-codes en de codefrequentie (totaal 401 codes) (zie bijlage 
5). 
 
In de laatste stap, het selectief coderen, werd niet meer echt gecodeerd, maar werd geprobeerd 
om verbanden te leggen tussen relevante codes, zodat de concepten kunnen worden uitgewerkt 
tot een theorie en de onderzoeksvraag beantwoord kan worden. In deze ronde hebben we 
geprobeerd de collaborative governance componenten in te delen als succesfactor, knelpunt of 
neutrale factor (Boeije, 2014; Bryman, 2015). Dit heeft geresulteerd in 79 ‘smart codes'. Zie 
hieronder deze indeling in groepen en de codefrequentie.  
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ATLAS Codegroepen en Codefrequentie 
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Na dit proces is een codeboom ontwikkeld, waarin overzichtelijk wordt weergegeven welke 
succesfactoren en knelpunten elk component van collaborative governance voor de 
casusgemeenten hebben opgeleverd. De codeboom is hieronder verkort per hoofdcluster en 
uitgevouwen voor alle sub-clusters van componenten weergegeven.  
 

ATLAS Verkorte Codeboom 
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ATLAS Uitgevouwen Codeboom 

  

 



 

28 

5 Resultaten: Cross-Case  
5.1 Cluster 1 - Samenwerkingsstructuren 

5.1.1 Businessmodel  
 
Vergelijking van de cases 
Voor een onderlinge vergelijking van de cases (zoals bij een cross case analyse de bedoeling is) 
beantwoorden we allereerst de vraag: in welke case is met een businessmodel gewerkt? Dan 
blijkt dat bij geen van de cases in de gemeenten Amersfoort, Rotterdam, Zwolle en Enschede 
een businessmodel ontwikkeld is. De marktpartijen die erbij worden betrokken komen er in de 
ontwikkelfase niet mee op de proppen. Zij worden betaald uit een gemeentelijk budget 
(Amersfoort, Enschede) en/of investeren zelf in de ontwikkeling omdat ze de verwachting hebben 
dat er t.z.t. bij de opschaling geld aan te verdienen valt (Rotterdam, Zwolle). 
 
In de beginfase hebben de vier casusgemeenten ook geen aandacht voor het ontwikkelen van 
een businessmodel. PZ-8 schetst de situatie in de beginfase treffend: “Zolang je met deze 
samenstelling van mensen werkt, op verschillende gebieden en met verschillende soorten 
sensoren, is een businessmodel heel erg primitief zou ik bijna zeggen, of organisch, hoe je het 
noemen wilt. Dus daar zul je echt voor moeten gaan zitten om dat businessmodel op te tuigen. 
De mensen die er nu mee bezig zijn. denken niet aan geld. En weten ook niet hoe ze dat moeten 
doen”. 
 
Door de casusgemeente Enschede wordt wel gewezen op het feit dat wanneer de ontwikkelfase 
is afgelopen en de tijd voor opschaling is gekomen, het ontwikkelen van een businessmodel 
steeds belangrijker wordt. PE-2: “dit is het laatste jaar en daarna moet de markt (…) het product 
opnemen. Dus die marktpartij is nu aan het kijken van, we hebben nu heel veel ervaring met 
Smart opgedaan, en wat is nou eigenlijk het businessmodel? Hoe kunnen daar nou echt ook 
zorgen dat dat geld verdient en niet alleen de gemeente steeds moet blijven betalen?” 
De betrokken marktpartij ziet dit als volgt (PE-4): “we hebben hier te maken met een complex 
businessmodel, waarop een aantal puzzelstukjes in elkaar moeten vallen in een soort van 
ingewikkelde publiek - private mix”. 
 
Respondenten uit de casus gemeente Zwolle geven aan dat het ontwikkelen van een 
businessmodel niet alleen gaat om het tellen van geld, maar ook over andere waarden. PE-8: 
“Volgens mij zit niemand erin om er geld aan te verdienen. Maar iedereen zit erin om te leren. En 
iedereen zit erin om van elkaar te leren. En dat is, denk ik, uiteindelijk een businessmodel wat 
heel erg lang zou kunnen beklijven”. 
 
Ook geven respondenten uit de casus gemeente Amersfoort aan dat binnen de gemeente de 
waarde van een smartcitytoepassing breder kan liggen dan op het eerste gezicht gedacht zou 
worden. PA-1: “een smartcity-oplossing van toegevoegde waarde kan zijn voor meerdere 
afdelingen. De geluidssensoren die op het Onze Lieve Vrouwenkerkhof opgehangen zijn, waren 
primair bedoeld voor de afdeling Handhaving om te kunnen handhaven op verleende 
evenementvergunningen. Maar dezelfde geluidsensoren zijn ook bruikbaar voor bijvoorbeeld 
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veiligheid”. Deze geïnterviewde suggereert om eerst de belangen en inbreng van alle betrokken 
gemeentelijke afdelingen te inventariseren en vervolgens deze op te nemen in het 
businessmodel.  
 
Beeld over het geheel 
Alle cases overziend is deze component in hoofdzaak een knelpunt. Nog niet zozeer bij de 
ontwikkeling, maar wel bij de opschaling van een smartcity project. Smartcity projecten zijn een 
initiatief van de overheid (gemeente), en die denken minder in businessmodellen dan 
marktpartijen. Er zijn in de ontwikkelfase (kleine) budgetten voor innovatiedoeleinden en daar kan 
men mee aan de slag. Bovendien, naast geld zijn er nog andere (zachtere) waarden van belang, 
zoals leren en innoveren. Wanneer er op het kantelpunt tussen experiment en opschaling nog 
helemaal niet is nagedacht over een businessmodel, gaat dat knellen. Het is echter lastig om de 
ontwikkeling van een businessmodel dat uitgaat van investering niet alleen door publieke partijen 
maar ook door marktpartijen al tijdens de ontwikkelfase in gang te zetten. Maar dit is wel wat er 
zou moeten gebeuren om te voorkomen dat na de ontwikkelfase de opschaling vertraagt of zelfs 
mislukt. De faseafhankelijkheid van deze component komt in paragraaf 5.6 ook nog aan de orde. 

5.1.2 Budget 
Vergelijking van de cases 
Ook hier kijken we ten behoeve van de uitvoering van de cross case analyse allereerst naar 
patronen die zich al dan niet aftekenen wanneer de cases onderling worden vergeleken. Het 
patroon was ook bij deze component duidelijk: bij geen van de cases in de gemeenten Amersfoort, 
Rotterdam, Zwolle en Enschede was het budget in de ontwikkelfase werkelijk een knelpunt. De 
budgetten zijn relatief klein (PZ-8), er is bij de gemeente ‘aanjaaggeld’ beschikbaar (PA-5), er 
wordt bewust voor gekozen om maar met één toepassing tegelijk te experimenteren (PA-4), of er 
kan geld worden gevonden uit programmabegrotingen bijvoorbeeld voor het thema 
duurzaamheid (PZ-10).  In een van de casusgemeenten, Enschede, was bij aanvang een royaal 
budget beschikbaar, en is er daarnaast nog geld gekomen uit een Europees onderzoeksproject, 
Empowerment. In de casusgemeente Rotterdam heeft een marktpartij flink meebetaald aan de 
ontwikkeling (PR-11). Dit gebeurde in de verwachting dat er een patent zou kunnen worden 
aangevraagd op de innovatieve toepassing waardoor het betreffende bedrijf het alleenrecht zou 
krijgen om ermee de boer op te gaan (PR-2, PR-11).  Iets vergelijkbaars speelde in de 
casusgemeente Zwolle. Aan de kant van de dataopslag en -verwerking was er een groot bedrijf 
dat de kosten grotendeels droeg. Dit bedrijf heeft lopende opdrachten van de gemeente en beziet 
deze investering in het kader van een goede klantrelatie (PZ-1). 
 
Daarnaast geven respondenten in de casusgemeente Enschede en Zwolle aan dat in de 
beheerfase het budget wel een werkelijk knelpunt kan worden. Enschede: “Dan was het hele 
initiatiefbudget op, en dan gaat het erom, hoe ga je ermee verder? Dat was in een regulier budget. 
(…). Dus dan verschuift het type budget en ging het ook meer knellen” (PE-5). Zwolle: “Maar de 
luchtkwaliteitssensoren na twee jaar, daar hadden wij weer geen rekening mee gehouden, doen 
ze het niet meer. Ze moeten schoongemaakt worden. (…) Maar die konden niet schoongemaakt 
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worden, dus ze moeten op het ogenblik helemaal vernieuwd worden. En nu zit je inderdaad ermee 
dat je voor de vervanging subsidie moet aanvragen” (PZ-8). In de casusgemeente Amersfoort is 
er nog geen sprake van een beheerfase. Een respondent geeft aan dat van het belang is om nu 
alvast vooruit te kijken naar de beheerfase: “Maar wat ná de proefperiode? (…) Om het project 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”. 
 
Beeld over het geheel 
Alle cases overziend is deze component in hoofdzaak een neutrale factor bij de ontwikkeling van 
een smartcity project. De gemeente investeert, betrokken marktpartijen investeren soms mee in 
de verwachting dat ze er later geld aan zullen verdienen (zie ook de vorige paragraaf), en de 
benodigde bedragen zijn relatief klein.  In de beheerfase kan het budget wél een knelpunt vormen. 
Het is van belang om al in de initiatieffase vooruit te kijken naar de beheerfase, en daar budget 
voor te reserveren. Er is bij deze component een duidelijke link met de voorgaande, 
‘businessmodellen’. Zou er wel een businessmodel in de ontwikkelfase worden ontwikkeld, dan 
zouden de beheerkosten daarin meegenomen worden en voorkomt men dat er in de beheerfase 
een knelpunt ontstaat. 

5.1.3 Aanbestedingen  
Vergelijking van de cases 
Bij deze component is het moeilijker om patronen te zien: slechts bij één van de casusgemeenten 
heeft daadwerkelijk een (openbare) aanbestedingsprocedure voor de ontwikkeling van de 
smartcitytoepassing gespeeld, namelijk Enschede. De resultaten van deze case op het vlak van 
aanbestedingen bespreken we in het onderstaande. Van de overige drie casusgemeenten is ook 
informatie beschikbaar over deze component, maar daar is meer in algemene zin gesproken over 
het fenomeen aanbestedingen. 

Allereerst richten we het vizier op Enschede. In Enschede is aan het begin van het project (2010) 
een openbare aanbesteding geweest voor de ontwikkeling van de smart app, maar die leidde niet 
tot een gunning. Toch vond de gemeente niet dat de aanbesteding mislukt was. “Ik noem het dan 
een mislukking omdat er niet tot gunning over gegaan was. Iemand van PIANOo, dat is het 
expertisecentrum voor aanbesteden, die zei, je moet niet zeggen dat het mislukt is, het was een 
perfecte aanbesteding en daaruit kwam uit dat er geen gegadigde is” (PE-2). Na het besluit om 
de opdracht niet te gunnen mocht de gemeente binnen de toen geldende regelgeving doorgaan 
met een van de ingeschreven partijen: “En de aanbesteding zit dan zo in elkaar dat je zelf door 
mag gaan, en met de ingeschreven partijen verder mag onderhandelen” (PE-2). Uit die 
ingeschreven partijen is er toen één naar voren gekomen die de ontwikkeling mocht gaan trekken. 
Die partij mocht in de beheerfase ook in het spel blijven. Het feit dat dezelfde partij in het spel 
mag blijven als die al bij de eerste ontwikkeling betrokken is, heeft het voordeel van continuïteit 
in kennis. “Zodra je een grote partij van buiten naar binnen roept, gaat alles over de kop, komen 
er andere tools, andere inzichten, andere uitgangspunten. En dan, ja, dat kan natuurlijk ook heel 
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zinvol zijn, omdat je dan een soort schokeffect hebt van een ander soort inzichten, maar je gooit 
ook heel veel weg” (PE-4). 

Een van de respondenten wijst erop dat de regelgeving voor aanbestedingen tegenwoordig meer 
ruimte geeft voor innovatie. “Innovatief partnerschap, dat is een aanbestedingsvorm die gebruikt 
wordt als je eigenlijk nog niet precies weet wat je wilt hebben. Hoe het er precies uit gaat zien? 
Of een heel nieuw product, waarbij je denkt, het moet ongeveer dit kunnen, maar ik heb nog geen 
idee hoe ik dat moet realiseren. Dan kan je in dialoog, samen met de marktpartijen het ontwerp 
maken. Daarna ga je echt de aanbesteding in, dan kan je een partij gunnen en die kan dan maken 
wat je samen bedacht hebt” (PE-2). 
 
Ondanks deze verruimde regelgeving is er in de andere drie casusgemeenten niet voor openbare 
aanbesteding gekozen. De opdrachtsom bleef onder de aanbestedingsgrens, dus de gemeente 
kon kiezen voor 1:1 gunning (Zwolle, Rotterdam) of een onderhandse aanbesteding op basis van 
enkele offertes van vooraf geselecteerde bedrijven (Amersfoort).  
 
In Amersfoort is de opdracht voor de nulmeting tijdens de looptijd van dit onderzoek gegund aan 
een ingenieursbureau, dat samenwerkte met installateurs voor het leveren en plaatsen van 
apparatuur. De gemeente hechtte aan effectieve sturing op kwaliteit. De opdracht is gegund aan 
een bureau dat goed meedacht met de gemeente. Dat kon omdat het een relatief kleine opdracht 
betreft. Bij grotere opdrachten moet er een openbare aanbesteding komen. Daarbij acht de 
gemeente het wenselijk om kwaliteitsaspecten mee te nemen. “Kijk, als jij op jouw criterialijstje 
als zwaarwegend punt de euro hebt staan, dan ben je dan al primair in mijn ogen verkeerd bezig, 
want uiteindelijk gaat het om het, ik noem het altijd maar het functionele. Wat wil je daar nou uit 
hebben?” (PA-1). Door dezelfde respondent wordt de tijdsinvestering en de lange duur van 
procedure als knelpunt genoemd. “aanbestedingen an sich kosten gewoon veel tijd. En dat heeft 
alles te maken met hele administratieve circus wat erom een beetje bedacht is… dus je bent in 
die hele aanbesteding, de offerte en dan het beoordelen van de offerte et cetera, voordat je dan 
feitelijk kan beginnen ben je soms al drie maanden verder”. (PA-1). 
 
In Rotterdam is de ontwikkelopdracht aanbesteed aan een relatief klein bureau op het gebied van 
industrieel ontwerpen. Dit betrof een bureau dat de gemeente al kende en waar de gemeente 
vertrouwen in had. De gemeente heeft het zo geregeld dat zij voor de opschalingsfase niet aan 
dit bureau vast zit. Er zal dan, omdat het dan om een grote opdracht zou gaan, een openbare 
aanbesteding moeten worden opgezet. De gemeente geeft aan dat dit mogelijk een knelpunt gaat 
vormen (PR-11). Door een van de geïnterviewde marktpartijen in deze casusgemeente wordt 
gesuggereerd om dan voor een aanbesteding te kiezen op basis van een geïntegreerd contract 
voor ontwerp, bouw, beheer en onderhoud. Dat wil zeggen een partij te kiezen die de straatkasten 
niet alleen installeert, maar ze ook onderhoudt. “En dan Design Build Maintain Finance en 
Operate, die stappen moeten er allemaal inzitten. En dan kan je hooguit vragen, wie doet 
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operate? En wat is operate dan? Dus het exploiteren. En daar zou je over kunnen nadenken om 
dat op een andere manier in de markt te zetten”. (PR-12) 
 
In Zwolle heeft ook geen openbare aanbesteding plaatsgevonden. Ontwikkelende partijen 
maakten deel uit van het samenwerkingsverband met de gemeente. De ‘Smart Zwolle Hub’ 
fungeert als een paraplu waaronder verschillende kleinere (sensor)projecten gehangen kunnen 
worden. Samenwerkingspartijen (bedrijven en instellingen) kunnen komen en gaan in dit 
samenwerkingsverband.  Enkele partijen vormen min of meer een constante factor in dit 
samenwerkingsverband, bijvoorbeeld de partij voor geo-informatie; daar heeft de gemeente een 
langlopend raamcontract mee.  Bij een van de geïnterviewden in de casusgemeente Zwolle is in 
meer algemene zin doorgevraagd op het aspect aanbestedingen. “ik zou hem in hele kleine 
sprints willen hakken, dat je veel meer ‘go, no go momenten’ hebt. Stel dat het hele traject 
vijftigduizend euro kost, kun je misschien wel beter in die aanbesteding vijf keer tien doen. Dat je 
elke keer met je opdrachtgever tussentijds evalueert, liggen we nog op koers. En dan kan het 
uiteindelijk wel zijn dat die pot van vijftig leeg is hè, maar dan heb je wel in ieder geval tussentijds 
met elkaar perfect afgestemd. En dan mag er ook geen verrassing meer zijn bij het eindproduct” 
(PA-1). 
 
Beeld over het geheel 
Alle cases overziend is deze component in hoofdzaak een neutrale factor bij de ontwikkeling en 
opschaling van een smartcity project. Bij drie van de vier bestudeerde cases vielen de 
ontwikkelopdrachten onder de grens voor verplichte openbare aanbesteding en koos men als 
aanbestedende dienst voor 1:1 gunning of voor gunning op basis van een klein aantal offertes. 
Wanneer een gemeente wel voor openbaar aanbesteden zou kiezen, bijvoorbeeld omdat de 
gemeente ook het beheer van de toepassing er meteen bij in opdracht wil geven, dan zijn er voor 
smartcity toepassingen geschikte vormen beschikbaar, zoals ‘innovatief partnerschap’.  

5.1.4 Contract 
Vergelijking van de cases 
Bij de casus gemeenten Rotterdam, Zwolle en Enschede  is er over contracten en contractuele 
relaties gesproken. Bij vergelijking van de gedane uitspraken valt op dat contracten weliswaar 
belangrijk zijn, maar dat samenwerking in de ontwikkeling van een nieuwe toepassing ook 
vertrouwen vereist en dat afspraken daarom niet al te strak en niet al te sterk juridisch uitgewerkt 
hoeven te zijn (PZ-3, PZ-9, PR-12). “Je moet dingen vastleggen over datagebruik en zo, maar als 
jij op een gegeven moment alles eerst in dikke contracten wilt vastleggen, dan denk ik dat er niks 
van de grond komt met Nederland” (PZ-9). 
 
Ten aanzien van de component ‘contract’ zijn er enkele bijzonderheden genoemd. Deze komen 
uit een van de vier casus, maar hebben mogelijk een bredere strekking, en verdienen daarom 
een plaats in deze rapportage. 
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In de casus gemeente Rotterdam is het belang aangekaart om afspraken vast te leggen over de 
beschikbaarheid van verzamelde data voor gemeente wanneer deze door de marktpartij worden 
verzameld. “Hoe voorkom je nou, als je contracten tekent met leveranciers ten behoeve van 
assetmanagement of zo, waar sensoren aan bruggen worden gehangen, noem maar op, dat je 
een contract krijgt dat de data voor jou niet benaderbaar is?” (PR-1). Door een andere respondent 
in de casusgemeente Rotterdam wordt ook aandacht gevraagd voor dit punt: “Als je contracten 
gaat sluiten met private partijen om die data in opdracht te gaan binnenhalen, waarvoor je ze dan 
ook nodig hebt, kun je in je contract goed regelen dat die data te allen tijde voor de gemeente 
beschikbaar is. En niet voor wederverkoop of anderszins wordt verhandeld” (PR-3). Dit punt 
kwam spontaan naar voren, mogelijk was het ook bij de andere cases naar voren gekomen 
wanneer er specifiek naar was gevraagd. Het lijkt erop dat dit een aandachtspunt is dat overal 
relevant is waar door private partijen data verzameld wordt.  
 
In de casusgemeente Enschede is wat betreft de component ‘contracten’ een belangrijk punt naar 
voren gebracht dat in de samenwerking een knelpunt kan vormen. Dit punt geldt overal waar de 
gemeente als centrale partij afzonderlijke contracten afsluit met de partijen die iets moeten 
leveren. Dat is in de andere drie casusgemeenten ook het geval. Door de respondent in Enschede 
wordt dit de ‘sterconstructie’ genoemd: de gemeente in het midden, en de punten van de ster zijn 
de marktpartijen. De constructie heeft als nadeel dat de gecontracteerde partijen zijn niet 
gebonden ten opzichte van elkaar. “Vanuit de gemeente werden verschillende partijen een-op-
een met een contract verbonden. Dus dat betekent dat wij een contract hadden met de 
gemeenten, maar de communicatiepartij ook. En daarin zie je dan ook gelijk het probleem, wij 
hadden dus ook niks te zeggen over de communicatiepartij (…) als je niet een hele sterke 
projectleider hebt die zorgt dat dat aan elkaar verbonden wordt door middel van gezamenlijke 
taakuitvoering, maar de sterpunten los zand zijn met ieder zijn eigen 
verantwoordelijkheidsgebiedje, dan heb je een slechter lopend project” (PE-4). De sterconstructie 
heeft dus als nadeel dat de coördinatie niet geregeld wordt door het contract. 
 
In de casus in de gemeente Zwolle is, als enige van de vier, naast bedrijven ook een 
onderwijsinstelling betrokken als samenwerkingspartner om innovatieve toepassingen te 
ontwikkelen en te installeren. Daarbij werd niet met een contract gewerkt. Dit vindt de respondent 
ook niet passend bij deze samenwerking. “Ik werk met studenten. Ik probeer het maximale eruit 
te halen, dat is mijn rol, maar ik heb geen leveringsplicht” (PZ-3). 
 
Beeld over het geheel 
Alle cases overziend is deze component in hoofdzaak een neutrale factor bij de ontwikkeling en 
opschaling van een smartcity project. Contracten zijn in de onderzochte cases geen uitvloeisel 
van een openbare (Europese) aanbesteding, zoals gebruikelijk is bij bijvoorbeeld bouw- en 
infrastructuurprojecten. Het betreft in de onderzochte cases het vastleggen van afspraken binnen 
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een al lopend samenwerkingsverband. De gemeente is de centrale partij die met alle partijen 
afzonderlijk een contract afsluit. Deze ‘sterconstructie’ heeft ook een nadeel: de gecontracteerde 
partijen zijn niet gebonden ten opzichte van elkaar. De coördinatie wordt niet geregeld of 
gegarandeerd door het contract.  Daarvoor zou dan een aparte samenwerkingsovereenkomst of 
iets dergelijks tussen alle betrokken partijen moeten worden afgesloten. Daarnaast verdient de 
beschikbaarheid voor publieke doeleinden van data die verzameld worden door marktpartijen het 
om nadrukkelijker een aandachtspunt te zijn in contracten. De vanzelfsprekendheid van die 
beschikbaarheid is maar schijn, het is beter dit in het contract expliciet vast te leggen. 

5.1.5 Rollen & Verantwoordelijkheden  
Vergelijking van de cases 
De samenwerking rondom experimentele smartcitytoepassing kent vaak een losse verdeling van 
rollen en verantwoordelijkheden, zoals in het onderstaande zal blijken bij verschillende cases. 
Door respondenten worden verschillende voor- en nadelen benoemd die samenhangen met de 
losse verdeling van rollen en verantwoordelijkheden.  
 
Enerzijds, kan een losse verdeling van rollen en verantwoordelijkheden volgens de respondenten 
in Zwolle (PZ-5, PE-1) ruimte bieden om te experimenteren en nieuwe ideeën te ontwikkelen (PZ-
5). Anderzijds, past de losse verdeling van rollen en verantwoordelijkheden niet altijd bij de 
werkwijzen van samenwerkingspartners (PZ-5) en kan er onduidelijkheid ontstaan over de 
verantwoordelijkheden van partners (PR-1). Specifiek voor de casus in Rotterdam is er 
bijvoorbeeld een probleem met de ‘elektrische verantwoordelijkheid’. Er bestaat in de gemeente 
onduidelijkheid over waar de verantwoordelijkheid van de elektrische verantwoordelijkheid ligt en 
dit kan een probleem gaan vormen. PR-1 zegt hierover: “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”.  
 
Daarnaast wijzen respondenten uit de casus gemeenten Rotterdam en Amersfoort (PR-11, PA-
1) op een slanke projectorganisatiestructuur als mogelijke succesfactor. Zo zegt PR-11: “Ja ik 
zou de slanke organisatie, met niet al te veel partijen als een succesfactor benoemen, maar 
natuurlijk wel met de wetenschap dat jouw eigen leiding je ook steunt daarin. Als het zonder steun 
van je eigen leiding is en zo die ontwikkelingen en die innovaties ja, dan kom je nergens.” 
 
Twee respondenten uit de casus gemeente Enschede (PE-4, PE-1) geven aan dat het ontbreken 
van een stuurgroep of klankbordgroep een mogelijk knelpunt kan vormen. Een formelere 
organisatiestructuur had volgens hen er misschien voor kunnen zorgen dat beslissingen sneller 
gemaakt hadden kunnen worden en dat het project sneller doorgepakt had kunnen worden. PE-
4 zegt bijvoorbeeld: “een aantal jaren heeft het project SMART een beetje doorgesudderd, zeg 
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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”. 
 
Beeld over het geheel 
Alle cases overziend is deze component in hoofdzaak een neutrale factor. De samenwerking 
rondom smartcitytoepassing kent vaak een losse verdeling van rollen en verantwoordelijkheden. 
Dat geeft ruimte om te experimenteren, maar kan ook onduidelijkheid scheppen en het proces 
van innovatie vertragen. De aanwezigheid van een slanke projectorganisatie lijkt een 
succesfactor, het zorgt ervoor dat niet al te veel partijen samenwerken aan de hand van een 
formele structuur die ervoor zorgt dat stappen gezet blijven worden in het smartcity project. 
Daarbij wordt wel de link gelegd met het belang van ambtelijke of bestuurlijk draagvlak om dit 
mogelijk te maken.  

5.1.6 Wet- en regelgeving 
Vergelijking van de cases 
Privacybescherming 
Voor deze cross case analyse richten we de blik allereerst op het privacy-aspect. Bij drie van de 
vier casusgemeenten noemen professionals het privacy-aspect als belangrijk aandachtspunt: 
Amersfoort, Rotterdam en Enschede. De relevante regelgeving is hier de AVG (Algemene 
Verordening Gegevensbescherming). Een respondent spreekt treffend over de ‘AVG-hobbel’ 
(PE-4).  
 
In de gemeente Amersfoort hebben privacyaspecten veel aandacht, omdat met camera’s wordt 
gewerkt, hetgeen haast per definitie argwaan wekt bij burgers. De afdeling juridische zaken kijkt 
vanaf het begin mee. Uitgangspunt is ‘Privacy-by-design’ o.a. door samen met marktpartij(en) te 
zoeken naar het ‘minst bezwarende alternatief’. De camera’s hoeven alleen bewegingen te 
detecteren en registreren, beelden van personen hoeven niet herkenbaar te zijn. “Er zijn natuurlijk 
zat oplossingen die dat allemaal kunnen zijn, die in ieder geval privacy bij design zijn, zowel in 
telcamera’s, of mogelijk andere manieren hoe je dat uiteindelijk gaat uitrollen” (PA-1). Volgens 
een respondent is het behulpzaam om in het keuzeproces een aantal vragen te stellen: “Wat is 
probleem? Wat zijn nou alternatieven die je daarin onderzocht hebt? En wat is dan het minst 
bezwarende alternatief?” (PA-3).   
 
In de casusgemeente Rotterdam wordt hier op een vergelijkbare manier over gedacht. “Dus wat 
wij eerder geneigd zijn te doen, is alles zo in te bouwen dat we zeker weten niet met de Autoriteit 
Persoonsgegevens te maken krijgen. Terwijl het eigenlijk veel slimmer is om met dit soort 
experimenten niet vol in de aanval te gaan. Maar de grenzen op te zoeken van, wat mag er? En 
wat is er mogelijk?” (PR-8). 
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Het gaat bij het maken van afwegingen voor een toepassing vooral om de keuze van een 
zodanige registratie van gegevens, dat deze niet herleidbaar zijn naar personen. “Het niet-
herleidbaar zijn van personen is met de gekozen oplossing gewaarborgd doordat de gegevens 
gelijk naar het geaggregeerde niveau worden gebracht” (PA-3). Dezelfde respondent koppelt de 
te maken afweging tevens aan een instrument dat daarvoor behulpzaam is, de DPIA: “Het is een 
nieuwe verwerking met een risicogehalte. Het risicogehalte wordt uitgesloten, maar dat moet je 
via de DPIA aantonen. Het volgen van mensen is een hoog risico. Dus ik zeg: DPIA, data 
protection impact assessment, uitvoeren. Bij het volgen van die DPIA ga je kijken van, wat gaan 
we nu feitelijk doen? Wat is de grondslag daarvoor, de doelbinding et cetera?” (PA-3) 
 
In Enschede betreft de toepassing geen voorziening in de openbare ruimte, waar alle burgers 
mee te maken kunnen krijgen, maar een app waar men zich individueel voor aanmeldt, op basis 
van vrijwilligheid. Ook in zo’n geval spelen er privacyaspecten omtrent dataopslag en 
dataverwerking. De app registreert de bewegingen van gebruikers en het bezoek van specifieke 
bestemmingen. Dan wil je niet dat die gegevens in verkeerde handen vallen.  Daarbij gaat het er 
volgens een van de respondenten in deze casus om “(…) dat je proactief met privacyaspecten 
bent omgesprongen zodat je eigenlijk naadloos in die nieuwe AVG-regels past. En dat je niet 
allemaal in paniek extra dingen hoefde te gaan doen”(PE-4). Een andere respondent in deze 
casus wijst op een aantal concrete kenmerken c.q. voorzieningen van de toepassing met het oog 
op de bescherming van de privacy: “De gebruiker die kan op het moment dat die stopt, kan die 
zeggen, wis al mijn data. En dan wordt ook daadwerkelijk al je data gewist, behalve dat voor zover 
je data natuurlijk niet al in geaggregeerde andere data verwerkt zit” (PE-1) […] dus daar zijn 
allerlei dingen gemaakt om te zorgen dat je op basis van die hele privédata, toch generieke 
analyses kan doen die je naar buiten kan brengen” (PE-1). Bijzonder aan deze casus is dat men 
bij de ontwikkeling het principe van ‘privacy by design’ al toepaste, nog voordat de AVG in werking 
trad.  
 
Elektrische veiligheid 
Bij de toepassing in de casusgemeente Rotterdam is veel aandacht voor ‘elektrische veiligheid’. 
“Je moet volgens het Arbobesluit moet je aan regels voldoen. En dan wordt een NEN 3140 van 
toepassing verklaard. 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 krijgt. Dus volgens de NEN 3140 heb je installatieverantwoordelijken 
nodig, maar dat zou ook op een andere manier geregeld kunnen worden. Dus voor de CENT-R 
moeten wij het gewoon op een andere 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?” (PR-11) 
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Intellectueel eigendom 
Bij twee van de vier casusgemeenten (Rotterdam en Zwolle) zijn nieuwe toepassingen 
ontwikkeld, waarbij de vraag rondom intellectueel (intellectual property, IP) eigendom een rol zou 
kunnen spelen, waarvoor twee verschillende oplossingen zijn gekozen: open source (Zwolle) en 
een tweepartijenpatent. In Zwolle zijn er geen claims gelegd op intellectueel eigendom, maar is 
er voor de Smart Zwolle Hub gekozen voor een opensourceoplossing, gebaseerd op onderling 
vertrouwen. Zo zegt een respondent: “we stoppen het in een doos en iedereen mag het 
nabouwen, het is voor de mensheid”.(PZ-8) En de ontwikkelaar van een nieuwe sensortoepassing 
zegt: “doordat de ingrediënten allemaal al uitgevonden zijn en het een combinatieproduct is, heb 
je niet te maken met intellectual property” (PZ-3). 
 
In Rotterdam speelde de vraag ‘wie krijgt de rechten’ juist wel sterk. “In dat begin was ook nog 
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, daar 
heb je helemaal niks aan. (….) Dus ja, uiteindelijk kwamen we erachter dat het eigendom ook 
gedeeld mocht zijn, dat het met zijn tweeën mocht zijn, dus dat was toen de makkelijkste 
oplossing” (PR-11). Doordat de mogelijkheid van een tweepartijenpatent bestaat, is de wet- en 
regelgeving voor intellectueel eigendom geen knelpunt geworden in Rotterdam.  
 
Eigen regels van gemeente en politie 
Een gemeente kan ook eigen regelgeving hanteren die voor een smartcitytoepassing 
belemmerend zou kunnen werken. Voorbeelden van uiteenlopende aard komen we tegen in 
Zwolle en Rotterdam. In Rotterdam werd de vraag opgeworpen of de lichtmast in de CENT-R ook 
gebruikt kan worden voor het ophangen van surveillancecamera’s. Daarbij blijkt dat de eisen voor 
de toegestane schommeling bij sterke wind voor cameramasten strenger is dan voor lichtmasten. 
“Een mast die alleen voor verlichting wordt gebruikt, die mag iets van tien graden afwijken of tien 
procent. En voor een cameramast zit je op vijf centimeter of nog minder. (….) Dat is nu waar we 
met de gemeente naar aan het kijken zijn, van welke scenario’s verwachten we echt in de 
toekomst te gaan hebben en moeten we daar de mast dan op voorbereiden? Want ga je alle 
masten superstijf uitvoeren, dan worden ze heel veel duurder terwijl je misschien maar een op de 
honderd gaat voorzien van een camera” (PR-2). 
 
In Zwolle wilde men sensoren ophangen aan lichtmasten en liep men bij het vragen van 
toestemming aan de beheerder van de openbare verlichting tegen eigen gemeentelijke regels 
aan. “Maar toen ik toestemming vroeg aan de gemeente, moest er een hoogwerker komen, er 
moest een gecertificeerd ophangsysteem komen aan die lantaarnpaal (…). Dan moet er een 
wegafzetting zijn door een professional, er moet voor de elektriciteit, hoewel je niet aan de elektra 
komt van de lantaarnpaal, moet er toch een elektromonteur bij. Dus het werd ineens een heel 
kostbaar iets, waar je weer geld ergens vandaan moest zien te halen” (PZ-8). 
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Beeld over het geheel 
Alle cases overziend is de component wet- en regelgeving in hoofdzaak een knelpunt bij de 
ontwikkeling (en wellicht ook de opschaling) van een smartcity project, maar geen knelpunt waar 
het project op hoeft te struikelen. Cruciaal om het falen van het proces te voorkomen is de 
vroegtijdige aandacht voor de eisen die vanuit de regelgeving worden gesteld. Vooral bij de 
regelgeving rondom privacy (de AVG, voluit Algemene Verordening Gegevensbescherming) is 
dit belangrijk. Bij smartcity projecten zijn vaak privacyaspecten in het geding. Bij toepassing van 
camera’s waarbij beelden worden geregistreerd en opgeslagen is dit evident. Maar ook bij andere 
toepassingen kunnen burgers de toepassing als een bedreiging van hun privacy zien. 
Bijvoorbeeld wanneer hun bewegingen door de stad worden geregistreerd en deze gegevens 
door derden kunnen worden geraadpleegd. Ook dan is de AVG van toepassing. De AVG kan een 
obstakel vormen voor de ontwikkeling en wellicht ook de opschaling van een smartcity 
toepassing. Vroegtijdig aandacht geven aan dit aspect kan bijvoorbeeld door een DPIA (Data 
Protection Impact Assesment) uit te voeren. ‘Privacy by design’ is het gevleugelde woord dat de 
vroegtijdige aandacht symboliseert. En, in het geval er verschillende opties voor toe te passen 
systemen beschikbaar zijn: kies dan voor het ‘minst bezwarende alternatief’.  
 
Een ander belangrijk aspect dat bij dit component naar voren komt is regelgeving ten aanzien van 
intellectueel eigendom. Binnen een smartcity project kan een nieuwe vinding worden ontwikkeld 
en gepatenteerd. Dit patent kan geld waard zijn wanneer de betreffende partij het alleenrecht voor 
de productie en verkoop daarmee veiligstelt. Uit het onderzoek is niet gebleken dat de regelgeving 
ten aanzien van intellectueel eigendom als knelpunt werkt. Het is wel duidelijk een aandachtspunt. 
 
Ten slotte zijn er regels voor elektrische veiligheid (NEN 3140) en eigen regels van de gemeente 
op het gebied van veiligheid die bij specifieke smartcitytoepassingen van toepassing zijn. Deze 
regels kunnen obstakels vormen, die het proces vertragen en/of extra geld kosten.  

5.2 Cluster 2 - Samenwerkingsprocessen 

5.2.1 Belangen 
Vergelijking van de cases 
Respondenten uit de casus gemeenten Rotterdam, Zwolle en Enschede (PR-12, PZ-9, PE-1, PE-
2, PE-4) benadrukken dat bij innovatieve projecten vaak meerdere partijen betrokken zijn met 
uiteenlopende belangen. Zo zijn er bijvoorbeeld wethouders betrokken die herkozen willen 
worden (PR-12), zijn er private bedrijven betrokken die hun innovatieve doelstelling willen halen 
en/of de consumentenmarkt willen betreden (PE-1, PR-2, PZ-9), zijn er kennisinstellingen 
betrokken die willen aansluiten bij innovatief onderzoek en/of nieuwe afstudeerplekken wil 
creëren (PE-1, PZ-3), zijn er verschillende afdelingen binnen de gemeente betrokken met eigen 
KPI’s (PR-12) en zijn er individuen betrokken die vanuit persoonlijke interesse betrokken willen 
worden bij een smartcity project (PZ-3, PZ-5, PZ-8, PE-5).  
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Door respondenten uit de casus gemeenten Zwolle en Enschede wordt gewezen op botsende 
belangen, cultuur en ambitie tussen samenwerkingspartners wat een samenwerking in de weg 
kan zitten (PZ-5, PZ-8, PZ-9, PE-2, PE-4). PE-4 geeft hierbij een voorbeeld: “De organisatie x 
heeft daarin ook zijn eigen keuzes gemaakt, heeft zijn eigen communicatieconcept waar ze sterk 
in geloven. Ja, dat past niet op smart. Het ene is paars, het andere is een mannetje. Ja, het past 
gewoon niet. En nou ja, dan zijn er gewoon aparte organisaties.” 
 
In de casus gemeente Rotterdam ligt het knelpunt juist bij het verschil in culturen en werkwijzen 
tussen afdelingen binnen de gemeentelijke organisatie (PR-12, PR-3, PR-7, PR-9, PR-1). PR-1 
zegt hierover: “Heel veel afdelingshoofden, die kijken niet verder dan hun eigen afdeling.” Ook in 
het groepsinterview wordt aangegeven dat cultuurverschillen en wat we zouden kunnen noemen 
‘verkokering’ een goede samenwerking tussen afdelingen in de weg zit. PR-11 illustreert dit 
probleem met een voorbeeld: “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 cultuurverschillen tussen afdeling worden ook in de consortium 
brede workshop als een knelpunt bij smartcitytoepassingen erkend. Een deelnemer nuanceert 
het knelpunt door ook aan te geven dat cultuurverschillen soms een succes kunnen vormen als 
ze innovatie kunnen aanwakkeren: “Verschillen in samenwerking kunnen soms ook juist helpen 
om tot innovatie te komen, maar kunnen ook een probleem vormen omdat je elkaar eerst moet 
snappen.” 
 
Volgens respondenten uit de casus gemeenten Zwolle en Enschede (PZ-1, PZ-8, PZ-3, PZ-6, 
PE-2) is het belangrijk om de belangen van de verschillende partijen in het oog te hebben en 
transparant te communiceren over de eigen belangen. Zo PZ-6 bijvoorbeeld zegt: “we zijn heel 
open over onze belangen. [..] 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”. 
 
Beeld over het geheel 
Alle cases overziend is deze component in hoofdzaak een knelpunt. Verschillende partijen zijn 
betrokken bij een smartcity project en deze partijen hebben verschillende belangen. 
Uiteenlopende belangen kunnen de samenwerking tussen bedrijven, overheidsinstellingen en 
kennisinstellingen ingewikkeld maken. Bovendien kan verkokering binnen de gemeentelijke 
organisatie een knelpunt vormen voor de ontwikkeling en opschaling van smartcitytoepassingen. 
Het is mogelijk een succesfactor als partijen de verschillende belangen in het oog hebben en 
hierover transparant communiceren. Dit kan helpen om te zoeken naar win-win situatie waarin 
verschillende belangen worden vertegenwoordigd.  
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5.2.2 De samenwerkingscultuur 
Vergelijking van de cases 
Tussen afdelingen en diensten bestaan verschillen in werkwijzen en culturen en dit ervaren 
sommige geïnterviewden uit de casus gemeenten Rotterdam, Zwolle en Enschede als een 
belemmerende factor (PR-12, PR-3, PR-7, PR-9, PR-1, PZ-5, PZ-8, PZ-9, PE-2, PE-4). Zo zegt 
PR-7 uit de casus gemeente Rotterdam: “Wij hebben deze innovatie zo goed kunnen doen omdat 
we die vrijheid krijgen, omdat we niet op uur-basis werken, omdat we dus niet elk uurtje hoeven 
verantwoorden en onze leidinggevenden. 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 de casus van Zwolle is er sprake van verschillen in werkwijzen tussen 
samenwerkingspartners (PZ-5). Het RIVM werkt bijvoorbeeld met opdrachten en dat sluit niet 
moeiteloos aan op de inrichting van een experimenteel project zoals SensHagen (PZ-5): “Onze 
uren moeten gewoon betaald worden. 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”. 
 
Respondenten uit de casus gemeenten Rotterdam, Zwolle en Enschede wijzen op het belang om 
te zoeken naar een win-win situatie of een gezamenlijk visie/doelstelling (PR-2, PZ-1, PZ-4, PE-
2, PE-3).  PZ-4 zegt hierover: “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”. En PR-2 geeft aan dat dit dan ook 
betekent dat je soms moet inleveren op je eigen belang: “Ja, dat is zeker een van de grotere 
factoren. Dus ook gewoon af en toe je plek kennen, mensen af en toe een beetje voorrang geven 
als dat nodig is.”  
 
Daarnaast wordt in de casus gemeenten Rotterdam, Zwolle en Enschede (PR-11, PR-7, PZ-9, 
PE-1, PE-4) gewezen op het belang van een gelijkwaardige samenwerking met vertrouwen. Zo 
zegt PZ-9 bijvoorbeeld: “Wat ik echt fijn vind en waar ik ook heel erg in geloof, dat het een 
gelijkwaardige samenwerking is. [..]. 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.”  
 
Daarnaast wordt in de casus gemeente Enschede het als een succesfactor beschreven dat 
samenwerkende partijen elkaar al kenden (PE-1, PE-2, PE-5, PE-6). Zo zegt PE-1 bijvoorbeeld: 
“die bekende relatie is op voorhand wel een beetje een fijne waarde”.   
 
In de casus gemeente Enschede wordt ook gewezen op het ‘not invented here syndrom’ als 
knelpunt voor de samenwerking en voor opschaling (PE-2, PE-4). PE-4 zegt hierover: “We zijn 
natuurlijk nooit in staat geweest om het smartconcept over te zetten naar Hengelo en Almelo, 
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terwijl dat natuurlijk feitelijk heel makkelijk had moeten zijn. Dus op de een of andere manier zit 
daar een muur tussen. Not invented here-syndromen speelt een hele belangrijke rol”. 
 
Beeld over het geheel 
Verschillende partijen zijn betrokken bij een smartcity project en deze partijen hebben soms 
botsende normen, waarden en/of werkwijzen. Het lijkt er daarom op dat (veel) organisaties van 
nature niet zijn ingericht om op een innovatieve manier samen te werken. Dit kan een knelpunt 
vormen als partijen niet opzoek gaan naar een win-win situatie waarin verschillende belangen 
worden vertegenwoordigd. Het ontwerpen van een gelijkwaardige samenwerking met aandacht 
voor vertrouwen kan bijdragen aan een goed samenwerkingsklimaat. Ook de nabijheid van 
partijen kan mogelijk een positief effect hebben op de samenwerking.  

5.2.3 Leiderschap  
Vergelijking van de cases 
Respondenten uit de casus gemeenten Zwolle en Enschede geven aan dat een enthousiaste en 
gedreven trekker van een smartcity project met een visie en met doorzettingsvermogen als 
succesfactor voor een innovatief project moet worden benoemd (PZ-1, PZ-3, PZ-5, PZ-10, PE-2, 
PE-5, PE-6, PE-4). Zo zeggen respondenten bijvoorbeeld: “Het enthousiasme dat spat ervan af. 
Het is min or meer aanstekelijk voor andere partners” (PE-2). Daarnaast wordt in de casus 
gemeente Zwolle een actieve vrijwilliger als trekker van een smartcitytoepassing benoemd als 
een succesfactor, maar wordt dit gelijktijdig ook als kwetsbaar beschreven, omdat zonder actieve 
vrijwilliger het voortbestaan van het project niet voldoende is geborgd (PZ-10).  
 
Respondenten uit de casus gemeenten Rotterdam, Zwolle en Enschede achtten een informele 
en flexibele leiderschapsstijl passend bij een innovatief project (PR-11, PZ-1, PZ-3, BZ-4, BZ-6, 
PZ-10 PE-5). Respondent PZ-6 zegt over informeel leiderschap bijvoorbeeld: “Als je een het top-
down organiseert, lukt het heel vaak niet. Het informele leiderschap, het samen dragen en er ook 
echt voor willen gaan met zijn allen, dat moet misschien wel een randvoorwaarden zijn om 
innovatieve projecten echt verder te brengen en vol te houden.” Een respondent uit de casus 
gemeente Amersfoort (PA-5) en een deelnemer uit het consortium geven wel aan dat informeel 
leiderschap alleen mogelijk is als het project voldoende steun krijgt vanuit de hogere regionen 
van de ambtelijke of bestuurlijke organisatie. Zo zegt een deelnemer van de workshop: “informeel 
leiderschap moet wél steun op hoger organisatieniveau omvatten. I.e. dat een directeur zich hier 
hard voor wíl maken, ook al is dit nog niet 'blauw' gedaan. Die fungeert dan ook als 'windvanger' 
binnen de organisatie, wat niet bij projectteam moet liggen.” 
 
Door de respondenten worden verschillende voordelen en nadelen van informeel leiderschap 
benoemd.  
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In de cases gemeente Rotterdam (PR-11) wordt ruimte voor vallen en opstaan of de ‘van-fouten-
mag-je-leren’ cultuur binnen de gemeente als een succesfactor van informeel leiderschap 
benoemd. Deze vorm van leiderschap binnen een (gemeentelijke) organisatie geeft de initiator 
van een project de ruimte om te mogen experimenteren en daar naar eigen inzicht partijen voor 
te benaderen. PR-11 zegt: “Het leiderschap geeft de mogelijkheid om af en toe ook eens wat 
moet proberen en dat je niet bang hoeft te zijn [..].  Je mag fouten maken om te leren”. Daarnaast 
wijzen respondenten in de casus gemeenten Enschede (PE-4) en Zwolle (PZ-6) op het feit dat 
informeel leiderschap binnen een project ook ruimte geeft voor initiatieven en ideeën en de 
mogelijkheid geeft om te anticiperen op nieuwe kansen en ontwikkelen. Het nadeel dat hiermee 
samenhangt is dat dat informeel leiderschap ook een knelpunt kan vormen als te weinig sturing 
en planvorming ervoor zorgt dat het project geen meters kan maken of de ontwikkeling langer 
duurt (PE-4, PZ-6).   
 
Daarnaast wordt door de respondenten uit de casus gemeenten Zwolle en Enschede aangegeven 
dat het informele leiderschap ook de mogelijkheid geeft om het leiderschap te wisselen naar 
gelang de benodigde expertise. Bovendien geeft het partners ook de mogelijkheid om kennis bij 
te dragen aan onderwerpen die niet meteen tot hun eigen verantwoordelijkheid behoorden. Dit 
zorgt er ook voor dat deelnemende partijen ook leiderschap kunnen tonen en dat iedereen zich 
verantwoordelijk voelt voor het slagen van een project (PZ-6, PZ-4, PZ-8). Het nadeel dat hiermee 
samenhangt dat soms ook een vacuüm in het leiderschap kan ontstaan (PZ-8): “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.” Daarnaast wordt in 
de casus van Rotterdam, in lijn met deze opmerkingen, opgemerkt (PR-2) dat door informeel 
leiderschap ook juist veel onduidelijkheid kan ontstaan over wie de leiding moet pakken en wie 
er verantwoordelijkheid draagt voor welk onderdeel in het project.  
 
Daarnaast wordt door de casus gemeenten Amersfoort, Rotterdam, Zwolle en Enschede 
opgemerkt dat een andere ‘blauwere’ vorm van leiderschap nodig is om een project op te kunnen 
schalen (PE-5, PZ-7, PZ-1, PZ-4, PZ-6). Leiderschap is fase-afhankelijk: zie onder het kopje 
‘leiderschap’ in paragraaf 5.6.  
 
Beeld over het geheel 
Leiderschap kan vanuit de beschikbare data van de vier casusgemeenten niet eenduidig als 
knelpunt dan wel succesfactor worden benoemd. Een enthousiaste trekker met 
doorzettingsvermogen wordt in de ontwikkelfase als een succesfactor benoemd. Daarnaast wordt 
een informele leiderschapsstijl passend geacht bij een innovatief project. Voordelen van informeel 
leiderschap die respondenten noemen zijn de vrijheid deze leiderschapsstijl biedt om te kunnen 
experimenteren. Maar informeel leiderschap kan het innovatieve proces ook vertragen of 
onduidelijkheid scheppen over taken en verantwoordelijkheden. Het heeft dus voor- en nadelen. 
Daarnaast is van belang dat respondenten fase-afhankelijkheid signaleren bij het component 
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‘leiderschap’. Een ‘blauwere’, meer formele vorm van leiderschap wordt namelijk belangrijk 
geacht bij de opschaling van een innovatief project. Dat kan het nodig maken om van leider te 
wisselen als de gemeente besluit tot opschaling. 

5.3 Cluster 3 - Draagvlak & Participatie  

5.3.1 Bestuurlijk draagvlak  
Vergelijking van de cases 
Uit de cross case analyse blijkt dat in drie casus gemeenten (Amersfoort, Rotterdam en Zwolle) 
de aanwezigheid van bestuurlijk draagvlak erg belangrijk is voor innovatieve projecten (PA-1, PA-
6, PR-11, PR-12, PZ-9). PR-12: “een grote succesfactor als je naar slimme steden wil, is mandaat 
van de gemeenteraad.” Wisselend bestuurlijk draagvlak voor een smartcitytoepassing, zoals in 
de casus gemeente Enschede, wordt ervaren als een knelpunt (PE-1, PE-2, PE-4, PE-5). 
 
Respondent uit de casus gemeenten Amersfoort, Rotterdam, Zwolle en Enschede (PA-1, PR-1, 
PR-3, PR-7, PR-11, PZ-1, PZ-9, PE-1, PE-4) geven aan dat draagvlak voor een smartcity project 
afhankelijk is van steun en interesse van individuele wethouders of portefeuillehouders. Vaak is 
er steun voor smartcitytoepassingen vanuit de wethouders die affiniteit hebben met het thema. 
Echter is er vaak minder draagvlak onder andere wethouders. Zo zegt: PE-4: 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?” Tijdens de workshop met de partners uit het consortium wordt dit 
punt door meerdere experts erkend en als een knelpunt bij smartcitytoepassingen aangewezen. 
Een deelnemer aan de workshop illustreert dit met de woorden: “Er zijn wethouders die er meer 
of minder affiniteit mee hebben, met techniek en data, en dan moet je vanuit de ambtelijke 
organisatie de boodschap anders brengen.” Het kan volgens respondenten uit de casus 
gemeenten Amersfoort en Rotterdam (PA-1, PR-3) wel stimulerend werken als een wethouder 
zich sterk maakt voor de smartcity ambities en dit ook naar andere collega-wethouders kan 
communiceren.  
 
Respondenten uit de gemeenten Amersfoort, Rotterdam en Enschede (PA-1, PR-3, PR-12, PE-
2) geven aan dat een gebrek aan draagvlak mogelijk te verklaren is door de complexiteit of de 
bestaande onduidelijkheid over de smartcity. Zo zegt PA-1: ”Ik heb wel het beeld dat de andere 
wethouders niet altijd een beeld hebben dat ze het programma Smart City, want dat is natuurlijk 
ook maar een containerbegrip, wat je daar dan onder zou kunnen verstaan.” Volgens respondent 
PZ-10 zijn voorbeelden van smartcity toepassingen daarom erg belangrijk om het bestuur ‘mee 
te kunnen nemen’.  
 
Respondenten uit de casus gemeenten Amersfoort, Rotterdam, Zwolle en Enschede (PA-5, PR-
3, PR-7, PZ-1, PZ-2, PZ-10, PE-4) geven aan dat een bestuurlijke visie en een 
bestuursprogramma met aandacht voor digitalisering stimulerend kan werken voor draagvlak. 
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Gemeente Rotterdam heeft bijvoorbeeld de ambitie om een digitale voorbeeldstad te zijn (PR-3, 
PR-7). Gemeente Zwolle wil Kopregio blijven rondom klimaatadaptatie (PZ-10) en Smart Zwolle 
heeft een plek in het bestuursprogramma van Zwolle (PZ-1, PZ-2). En in Amersfoort is er 
bijvoorbeeld een nationale smartcity strategie ondertekend en is er een plan van aanpak voor 
‘Amersfoort Smart City’ vastgesteld met visies en doelstelling voor de slimme stad (PA-5). PZ-1 
illustreert de invloed van een bestuursprogramma op draagvlak met de volgende woorden: “Er 
wordt nadrukkelijk gezegd, wij geloven erin dat we met slimme technologie en data de stad beter 
kunnen maken. 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”.  
 
Daarnaast stellen respondenten uit de gemeente Zwolle (PZ-10) ook dat bestuurlijk draagvlak 
voor aanwezig is als er aangesloten wordt bij strategische thema’s en opgaven in de gemeente. 
De gemeente Zwolle staat bijvoorbeeld voor een wateroverlast probleem: “Maar vooral met het 
oog op de ruimtelijke opgave. Want die is echt wel fors in onze regio. We zitten echt in een 
afvalputje van water. 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?”  
 
In de interviews met respondenten van Zwolle en Rotterdam (PZ-2, PR-3, PR-7) wordt 
aangegeven dat het college met name kritisch is op privacyaspecten van toepassingen. Belangrijk 
is het volgens respondent PR-3 om daarom de raad tijdens het ontwikkelingsproces vroegtijdig 
te informeren en mee te nemen bij de ontwikkeling van smartcitytoepassingen.  
 
Beeld over het geheel 
Het ontbreken van bestuurlijk draagvlak kan belemmerd werken. De afwezigheid van breed 
bestuurlijk draagvlak kan ontstaan door de interesse van individuele wethouders en de 
complexiteit van het thema. Het geven van voorbeelden over smartcitytoepassingen en het 
communiceren over ambities rondom de smartcity zou mogelijk bij kunnen dragen aan bestuurlijk 
draagvlak. Ook een bestuurlijke visie, een bestuursprogramma of een ruimtelijke opgave die een 
verbinding heeft met het smartcity project kan als een stimulerende factor bijdragen aan draagvlak 
voor een smartcitytoepassing. Tot slot, het vroegtijdig informeren over de ontwikkeling van een 
toepassing kan ook een succesfactor vormen later in het proces als de raad vroegtijdig kan 
meedenken en vragen kan stellen over de toepassing.  

5.3.2 Ambtelijk draagvlak 
Vergelijking van de cases 
Bij de cross case analyse valt het op dat respondenten uit de casus gemeenten meermaals (in 
Rotterdam PR-5, PR-7, PR-11 en in Enschede PE-1, PE-2, PE-3, PE-4, PE-5) aangeven dat 
steun vanuit de ambtelijke top belangrijk is om een project van de grond te krijgen en om een 
project door te laten gaan. Daarnaast geven respondenten uit de casus gemeente Enschede aan 
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dat het ontbreken van brede steun vanuit de ambtelijk top een knelpunt kan vormen voor de 
ontwikkeling van een smartcitytoepassing (PE-1, PE-2, PE-3, PE-4, PE-5). PE-2 zegt hier over: 
“Hoe belangrijk is die steun van de ambtelijke top, dat is cruciaal, maar het was er niet”. Draagvlak 
was er in de ambtelijke top in Enschede alleen vanuit één directeur die belangstelling heeft voor 
digitale ontwikkeling (PE-3, PE-5).  
 
Daarnaast wordt de aanwezige steun vanuit ambtenaren in de organisatie als een belangrijke 
stimulerende factor benoemd door respondenten uit de casus gemeenten Rotterdam (PR-7, PR-
11) en Enschede (PE-1, PE-2, PE-3, PE-4, PE-5). Ambtenaren in de organisatie hebben 
bijvoorbeeld 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”.   
 
Respondenten uit de casus gemeente Zwolle (PZ-4 en PZ-10) geven aan dat een brede 
inbedding van het project onder een beleidsprogramma, zoals klimaatadaptatie bij kan dragen 
aan draagvlak voor het project binnen de organisatie (PZ-4).  
 
En een respondent (PA-5) uit de casus gemeente Amersfoort geeft ook aan dat ambtelijk 
draagvlak vaak tot stand komt als het verlengde van bestuurlijk draagvlak: “ambtenaren doen 
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”. Opvallend is dat dit punt tijdens de 
consortium-brede workshop niet werd herkend. Een deelnemer aan de workshop gaf bijvoorbeeld 
aan dat in zijn gemeente juist vaak wordt gezegd: “bestuurders zijn voorbijgangers”. 
 
Respondenten benoemen in de interviews ook factoren die afbreuk kunnen doen aan ambtelijk 
draagvlak.  
 
In Rotterdam heeft de omvang van het ambtenarenapparaat van 13.000 mensen een mogelijk 
negatieve invloed op het draagvlak. Binnen de gemeente is namelijk sprake van verkokering 
(eerder genoemd bij de component ‘Belangen’), botsende belangen en uiteenlopen werkwijze 
tussen afdelingen en dit helpt niet bij het ontwikkelen en uitrollen van smartcitytoepassingen (PR-
1, PR-3, PR-7, PR-9, PR-12).  Vooral onder afdelingen die met vaste procedures en protocollen 
werken en die op een afgebakend terrein bezig zijn, is het draagvlak voor smartcity niet groot en 
kan dit soms een knelpunt zijn in de samenwerking (PR-12). In de workshop bevestigen 
respondenten dat een groot ambtenarenapparaat het lastig maakt om de juiste mensen te vinden. 
Zo geeft een respondent een voorbeeld: “Rotterdam heeft wel 10 wethouders. Ook gaan er in 
Rotterdam verschillende mensen over digitaliseren en die denken anders over het onderwerp. 
Het is dan moeilijk om interesse draadkracht bij te zetten.” 
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Daarnaast wijst een respondent uit de casus gemeente Enschede (PE-4) op het feit dat draagvlak 
in de organisatie ook negatief beïnvloed kan worden door de botsende disciplinaire 
achtergronden van de gemeentelijke ambtenaren. In de casussen gemeente Enschede geeft 
respondent PE-4 het voorbeeld: “Marcel Meeuwissen is heel lang een eenling geweest, roepende 
in een soort van woestijn van gemeentelijke ambtenaren in een verkeerskundig domein, dat 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 ”. 
 
Beeld over het geheel 
Steun vanuit de ambtelijke top en ambtelijke organisatie kan stimulerend werken voor de 
ontwikkeling van een smartcitytoepassing. Een brede inbedding van het project onder een 
beleidsprogramma kan bijdragen aan ambtelijk draagvlak. Daarnaast kunnen botsende culturen, 
werkwijzen en disciplinaire achtergronden binnen de ambtelijke organisatie afbreuk doen aan het 
draagvlak.  

5.3.3 Draagvlak burgers 
Vergelijking van de cases 
Het draagvlak onder burgers wordt door de casus gemeenten Amersfoort, Zwolle en Enschede 
als een belangrijke of zelfs cruciale component benoemd van smartcitytoepassingen (PA-3, PZ-
2, PZ-9, PZ-6, PZ-8, PE-3, PE-4). Draagvlak onder burgers is belangrijk, omdat smartcity 
projecten voor de burgers worden 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 
dingen samen met de wijk willen doen (PZ-6)”. Daarnaast wordt het volgens respondenten (PE-
3, PE-4) tijdens het ontwikkelingsproces steeds belangrijker om draagvlak te hebben om een 
project na de experimentfase voort te kunnen zetten. PE-4 zegt hierover: “Als mensen uiteindelijk 
niet willen of het niet als een toegevoegde waarde zien voor jou als stad, dan houdt het natuurlijk 
gewoon op”.  
 
Respondenten uit de casus gemeente Zwolle en Enschede benadrukken dat draagvlak creëren 
onder burgers niet eenvoudig is. Dat ligt met name in het enthousiasmeren van brede groep 
burgers voor het project, daarnaast is het lastig om burgers die meedoen ook enthousiast te 
houden (PE-2, PZ-7, PZ-8, PZ-9). 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?”. Opvallend is dat ook tijdens de consortium brede workshop 
door verschillende deelnemers wordt onderschreven dat draagvlak creëren en participatie 
trajecten opstarten niet eenvoudig is. Zo zegt een deelnemer: “soms zeggen burgers gewoon: dit 
is toch jullie werk”. 
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Respondenten uit de casus gemeenten Amersfoort en Rotterdam geven aan dat burgers ook 
door de complexiteit van het thema minder betrokkenheid kunnen voelen met 
smartcitytoepassingen in hun stad (PA-3, PA-5, PR-6, PR-7). Het is volgens deze respondenten 
belangrijk goed te communiceren over smartcitytoepassingen naar burgers toe. Vanuit de 
gemeente Zwolle (PZ-10) wordt in lijn hiermee ook gewezen op het belang van verbeelding om 
mensen enthousiast te krijgen voor de slimme stad. Daarnaast wijzen respondenten uit 
Amersfoort, Rotterdam en Zwolle (PA-5, PR-6, PZ-7) op het belang om het gesprek over (o.a. 
ethische bezwaren) smartcitytoepassingen aan te gaan, waarbij het niet alleen moet gaan om 
zenden, maar ook om discussie.  
 
Daarnaast geven respondenten uit de casus gemeenten Zwolle en Enschede aan dat het 
belangrijk is dat een toepassing voldoende meerwaarde en nut biedt aan burgers. Dit nut kan 
bijvoorbeeld voortkomen uit een gevoel van urgentie rondom een beleidsthema (PE-1, PE-2, PE-
4, PE-5, PZ-1, PZ-2, PZ-7, PZ-9). In de gemeente Zwolle is SensHagen bijvoorbeeld opgezet 
vanuit het probleem met wateroverlast dat de wijk daadwerkelijk heeft. Dit kan bijdragen aan 
participatie en draagvlak voor het project (PZ-1, PZ-2, PZ-7, PZ-9). In de casus gemeente 
Enschede lijkt draagvlak onder de brede bevolking juist te ontbreken, omdat het thema mobiliteit 
geen urgentie oproept bij burgers en omdat de app niet meteen gericht is op het ondersteunen 
van mensen bij iets wat ze werkelijk willen (PE-4, PE-5). PE-5 illustreert dit met de woorden: “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”. 
 
In het groepsinterview met de casus gemeente Rotterdam (PR-5) komt aan de orde dat er een 
verschil is tussen enthousiasme en mede-eigenaarschap. Het laatste kan volgens de respondent 
veel duurzamer bijdragen aan draagvlak onder burgers voor een toepassing. PR-5: “Op 
enthousiasme alleen, daar bouw je geen draagvlak op. Op mede-eigenaarschap bouw je wel 
draagvlak. Hè, wij hebben gemerkt als wij bewoners erbij betrokken en zich mede-eigenaar lieten 
voelen, dat ze dan ze buitengewoon energievol worden. En dat doen we eigenlijk nog een beetje 
te weinig met dit soort projecten”. 
 
Beeld over het geheel 
Op grond van het voorgaande is te concluderen dat draagvlak onder burgers belangrijk is voor 
een smartcitytoepassing als het project wordt ontwikkeld voor burgers. Maar het lijkt een knelpunt 
om een brede groep burgers enthousiast te maken en enthousiast te houden. Dit kan deels 
worden verklaard door de complexiteit en onbekendheid rondom het thema. Het communiceren 
over smartcitytoepassingen naar burgers toe kan een succesfactor vormen. In de communicatie 
moet dan niet alleen zenden centraal staan, maar moet ook het gesprek met burgers gestart 
worden over mogelijke ethische bezwaren in verhouding tot het nut van smartcitytoepassingen 
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voor de inwoners. Daarnaast is het belangrijk dat een toepassing aansluit bij de behoeften van 
burgers en kan mede-eigenaarschap mogelijk bijdragen aan draagvlak. Bovendien hebben we in 
dit onderzoek twee typen toepassingen onder de loep genomen, namelijk toepassingen voor het 
verbeteren van overheidsbeleid op basis van data (Amersfoort, Rotterdam) en toepassingen die 
inwoners willen activeren ten behoeve van een beleidsdoel (Zwolle, Enschede). Bij de eerste gaat 
het alleen om acceptatie en draagvlak, maar bij de tweede gaat het ook echt om het activeren 
van burgers en dit lijkt ingewikkelder. Meer hierover is te lezen onder het component ‘participatie 
en communicatie’.    

5.3.4 Participatie & Communicatie 
Vergelijking van de cases 
De casusgemeenten Rotterdam, Zwolle en Enschede laten in de cross case analyse zien dat het 
betrekken van bewoners bij de ontwikkeling, implementatie of opschaling van een 
smartcitytoepassing belangrijk is (PR-6, PR-9, PZ-2, PZ-9, PZ-6, PZ-8, PE-3, PE-4). In de 
verschillende gemeenten wordt er wel op een andere manier invulling gegeven aan participatie. 
Bij de casus gemeenten Amersfoort, Zwolle en Enschede gaat het over participatie bij een 
concrete smartcitytoepassing en bij de gemeente Rotterdam gaat het over participatie binnen een 
breder programma dat de dialoog met bewoners wil starten over het toepassen van sensoren in 
de directe omgeving. 
 
Bij het project ‘SMART’ of ‘Enschede Fietst-app’ kunnen gebruikers feedback geven via een 
vragenmodule in de app (PE-1, PE-4, PE-2). Kritiek wordt door PE-3 geuit op deze beperkte 
mogelijkheid om te participeren en op het ontbreken van een participatie plan (PE-3): “Er is nooit 
een plan geweest van oké, ik ga een basisset aan vragen stellen die ik graag wil weten, ik ga dat 
jaarlijks herhalen en ik ga naar trends kijken.” Daarnaast geeft PE-2 aan dat er wel eens fysieke 
inloopavonden en contactmomenten zijn georganiseerd, dit was alleen enorm lastig omdat er 
weinig gehoor werd gegeven aan het participatieverzoek.  
 
Bij het project SensHagen is veel aandacht geschonken aan de participatie en intermenselijke 
communicatie (PZ-1, PZ-6). Burgers kunnen participeren door sensoren in eigen tuin op te 
hangen en data te delen met de data hub Zwolle. Enkele respondenten geven aan dat dit erin 
heeft geresulteerd dat nu vooral één groep koplopers meedoet aan het project (PZ-7). 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 (PZ-8, 
PZ-3).  
 
Participatie is een belangrijk onderdeel van het CENT-R project. De CENT-R vormt een deel van 
een groter geheel, het Living Lab Sensible Sensor Reyeroord (PR-5, PR-6, PR-9, PR-10). Dit 
Living Lab is opgericht met twee doelen: stappen maken in de ontwikkeling van 
smartcitytoepassingen en de participatiegraad van de bevolking in Reyeroord verhogen. Bij het 
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experiment zullen daarom 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. Rotterdam is nog bezig met 
het opzetten van het participatietraject, maar wel geven respondenten (PR-5, PR-6, PR-9, PR-
10, PR-11) aan dat participatie lastig omdat het thema smartcity in het algemeen niet veel mensen 
interesseert. De wijk moet “wakker gekust worden” (PR-5). 
 
Het thema participatie speelt nog niet bij de gemeente Amersfoort. Maar volgens respondent PA-
1 legt de gemeente een hoog bewustzijn aan de dag voor het belang ervan en heeft de gemeente 
eerder al ervaring opgedaan met betrekking tot het organiseren van participatietrajecten. 
 
Respondenten in de casus gemeenten Enschede (PE-4), Amersfoort (PA-3, PA-5,) en Rotterdam 
(PR-3) wijzen op het belang van transparante communicatie over een smartcitytoepassing om te 
voorkomen dat burgers wantrouwend worden en om draagvlak onder burgers te stimuleren. Dit 
houdt in het open communiceren over wat een toepassing doet en waaraan de toepassing kan 
bijdragen.  
 
In de casus gemeente Zwolle wordt daarnaast gewezen op een succesvolle 
communicatiestrategie met aandacht voor kwetsbaarheid (PZ-6): “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, dan merk je het ook meteen”.  
 
In casus gemeenten Amersfoort, Rotterdam en Enschede wordt benoemd dat het belangrijk is 
om de communicatie en de toon van de communicatie af te stemmen op de doelgroep (PA-1, PA-
5, PR-9, PR-5). PA-1 zegt bijvoorbeeld: “Je moet ook een beetje een beeld hebben van, wat 
woont daar nou? Stel dat het allemaal oudere mensen zijn, dan moet je in je communicatie 
natuurlijk ook op een iets andere manier ermee omgaan.” In Enschede wordt aangegeven dat 
hierdoor kansen zijn blijven liggen. PE-2 zegt bijvoorbeeld: “Er is een tijd geweest dat we niet 
eens Twitter en Facebook van de gemeente mochten gebruiken, ze wilden niet eens 
Smartberichten doorlinken”.  
 
Daarnaast wijst respondent PE-2 vanuit de gemeente Enschede op het belang van campagnes 
voor het onder de aandacht brengen van smartcityprojecten. Echter geeft deze respondent aan 
dat campagnes vaak te duur zijn en dat er niet genoeg geld beschikbaar is om een campagne op 
te zetten en meer mensen te enthousiasmeren voor de toepassing.  
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Bovendien wijzen respondenten uit de casus gemeenten Zwolle (PZ-5) en Amersfoort (PA-1) op 
het feit dat er vaak weinig aandacht is voor de analyse van data en de betekenis van de data voor 
inwoners. Zij vinden het belangrijk dat er ook meer aandacht komt voor data interpretatie en 
visualisatie in de communicatie naar burgers.  
 
Beeld over het geheel 
De vier onderzochte gemeenten hebben ieder op een andere manier vorm gegeven aan 
participatie. Daarbij wordt duidelijk dat het lastig is om een brede groep van burgers te 
interesseren voor een participatiebijeenkomst en het gebruik van een toepassing. Dit kan mogelijk 
verklaard worden doordat het thema weinig burgers lijkt te interesseren en complex is.  Bij de 
gesprekken over communicatie wordt benadrukt dat het belangrijk is dat gemeenten transparant 
communiceren over het doel en de werkwijze van een toepassing en hun communicatie 
aanpassen aan de doelgroep. Ook campagnes kunnen bijdragen aan steun voor een toepassing, 
maar dit kost veel geld. Bovendien wordt benadrukt dat in de communicatie naar burgers 
nagedacht moet worden over de visualisatie van data, zodat data juist wordt geïnterpreteerd door 
burgers.   
 

5.4 Cluster 4 - Technologie & Data 
5.4.1 Technologie  
Vergelijking van de cases 
Bij drie van de vier cases (Rotterdam, Zwolle en Enschede) kwam de deelcomponent 
‘Technologie’ aan de orde (in Amersfoort niet omdat voor de telcamera’s geen nieuwe technologie 
hoeft te worden ontwikkeld, deze technologie wordt namelijk in andere gemeenten al toegepast).  
 
In Rotterdam zijn technische vraagstukken (voornamelijk rondom elektrische bekabeling en 
aansluitingen) in de ontwikkelfase aan de orde geweest, maar deze zijn uiteindelijk allemaal 
opgelost (PR-11, PR-PR-2, PR-7). Er speelt nog wel de kwestie van het eigenaarschap, in het 
bijzonder de elektrische verantwoordelijkheid. Die is nog niet definitief belegd. “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? We hebben natuurlijk de installatieverantwoordelijkheid van de openbare 
verlichting goed geregeld. Maar mag onze monteur iets doen aan de CENT-R waar de 
installatieverantwoordelijkheid bij de laadvoorziening ligt? Goed, daar heb ik nu ook opdracht voor 
gegeven om dat echt helemaal uit te zoeken hoe je dat goed kunt regelen en dat is best wel een 
ingreep” (PR-11). 
 
In de beheerfase vormt technologie een knelpunt bij de casusgemeenten Zwolle, Rotterdam en 
Enschede. In Zwolle hangt dat samen met de betrokkenheid van vrijwilligers en met de technische 
vaardigheden die van deze vrijwilligers worden gevraagd. “Als het ook maar iets tegenzit omdat 
het slecht beschreven is, dan heb je eigenlijk iemand nodig uit je team, wat al overbelast is en die 
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allemaal een baan hebben, om die wifi aan te sluiten. En ook het onderhoud, als hij uitvalt, wie 
kijkt daarnaar?” (PZ-8). 
 
In Rotterdam zijn de competenties van monteurs om met een nieuwe technologie te werken een 
knelpunt. Reguliere mbo-opleidingen in den lande lopen per definitie achter op de 
beschikbaarheid van nieuwe technologie.  “Daar moet je mensen voor opleiden en daar moet je 
ze voor geschikt maken. Dus wij zijn ook bezig vanuit ons eigen bedrijf, maar veel meer bedrijven. 
En dat doen we vanuit ASTRIN Infra Academy die zijn we aan het opzetten om de lopende 
leerlijnen ook vorm te geven. Dat betekent dus dat we aan het stimuleren zijn voor scholing. Dus 
je hebt een huidige monteur, die is mbo-3 of mbo-4, die moeten wat extra modules kunnen leren 
om te weten hoe die met nieuwe dingen omgaat, en zo zou je het ook zien op hbo-niveau” (PR-
12). 
 
In Enschede zijn er technologische aspecten in de ontwikkelfase maar ook in de beheerfase als 
knelpunt aan te merken. In de ontwikkelfase betreft dit de routeweergave nauwkeurigheid, het 
batterijgebruik en de compatibiliteit met alle typen telefoons (PE-1, PE-4). In de beheerfase is de 
technologie een knelpunt zolang het beheer nog bij de gemeente ligt. Het beheer is nog niet 
definitief belegd. Nu doet het bureau dat de app heeft ontwikkeld het beheer nog. Bij het 
overzichtelijke aantal gebruikers gaat dit nog, maar bij een werkelijk grootschalige toepassing is 
dat niet meer vol te houden, dan moet er een grote technologiepartij gevonden worden voor het 
beheer. Bij de gemeente ontbreekt naast tijd ook technische kennis om het beheer over te nemen. 
Dat wordt zowel in Rotterdam als in Enschede door respondenten gesignaleerd (PR-2, PE-4). “Je 
hebt één of twee mensen nodig die misschien niet heel in diepte de technische kennis hebben, 
maar die wel de overview kunnen hebben. Dus die gewoon snappen van oké, ik heb gewoon 
bepaalde regelgeving waar ik aan moet voldoen voor mijn netbeheer, punt. En wat dat dan precies 
is, dat maakt niet uit. Maar daar moet het wel aan voldoen” (PR-2). “Dus het is een nieuwe taak 
die je als overheid krijgt, maar daar ben je nog niet op ingericht. (….) binnen de gemeentes zijn 
er natuurlijk geen technische specialisten die een app bijvoorbeeld kunnen bouwen en 
onderhouden, dat is ook niet de rol van een gemeente” (PE-4). 
  
Beeld over het geheel 
De deelcomponent ‘technologie’ kent knelpunten. Deze liggen niet zozeer in de ontwikkelfase. In 
de ontwikkelfase lopen partijen wel tegen technische vraagstukken aan, maar deze vraagstukken 
zijn binnen de onderzochte cases uiteindelijk vrijwel allemaal opgelost, dus zijn niet een zodanig 
obstakel gebleken dat het project erdoor stil kwam te liggen.  In de beheerfase daarentegen is 
technologie in meerdere opzichten wél een knelpunt. Het kan knellen bij de gemeente 
(onvoldoende technische kennis aanwezig om het beheer te kunnen doen), bij de monteurs van 
de technologiebedrijven (de opleiding loopt achter op de geïnstalleerde technologie), het 
beleggen van het eigenaarschap en de installatieverantwoordelijkheid, of bij de technische kennis 
van vrijwilligers die betrokken zijn bij een project waarbij gemeten wordt door burgers. 
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5.4.2 Data  
Vergelijking van de cases 
Bij drie van de vier cases (Rotterdam, Zwolle en Enschede) kwam de deelcomponent ‘Data’ aan 
de orde (in Amersfoort niet omdat er op het moment van het interview nog geen data waren 
verzameld).  
 
In de casusgemeenten Rotterdam en Zwolle is het vraagstuk rondom het delen van data als 
knelpunt genoemd. “En als ik naar de datakant kijk van nou, waar laten we de data? Hoe komen 
we in control over de data? Welke standaarden spreken we af? Welke taal praten we daarin? 
Welke protocollen hanteren wij om uitwisseling te regelen?” (PR-1). “Waar je nu tegen aanloopt, 
is het data delen, het datagebruik, daar lopen veel discussies over, het eigenaarschap van 
algoritmes waar je eventueel zo meteen naar toe gaat, standaardisering van data …” (PZ-9).  
 
In de casusgemeente Enschede worden geen data met andere partijen gedeeld, maar daar ligt 
een knelpunt in de analyse van de beschikbare data. Het probleem is de moeilijkheid om vooraf 
je vragen allemaal al te formuleren en daar je dataset op af te stemmen. “Het probleem is: hoe 
ga je van data naar informatie. Van wat wil je eigenlijk weten? Op het moment dat je nog niks 
hebt, dan denk je, als ik straks maar veel data heb, dan bedenk ik dat wel, dan gaat het vliegwiel 
wel rollen, maar als je dan eenmaal alle data hebt, dan denk je, het is toch best wel moeilijk” (PE-
2).  
 
Beeld over het geheel 
Ook de deelcomponent ‘data’ kent knelpunten. Deze liggen in de sfeer van het delen van data 
(de moeilijkheid om hier met partijen onderling afspraken over te maken) en in de sfeer van de 
analyse van beschikbare data (de moeilijkheid om vooraf je vragen te formuleren en daar je 
dataset op af te stemmen). Het laatstgenoemde knelpunt hangt ook samen met het component 
‘uitkomsten’, dat hierna behandeld wordt. Wanneer men vooraf heldere vragen zou formuleren, 
zou de opbrengst van de analyse weleens groter en bruikbaarder kunnen blijken te zijn dan nu 
het geval is.  

5.5 Cluster 5 - Uitkomsten 

5.5.1 Doelstellingen & Uitkomsten 
Vergelijking van de cases 
Bij alle casusgemeenten is het meten van uitkomsten (al dan niet aan de hand van vooraf 
geformuleerde doelstellingen) aan de orde geweest. Bij de cross case analyse blijkt dat in geen 
van de projecten in de vier casusgemeenten vooraf doelstellingen zijn geformuleerd met het oog 
op het in beeld brengen van uitkomsten c.q. resultaten van het project. Dit blijkt in het 
onderstaande, waar de vier projecten een voor een worden besproken. 
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In Amersfoort is men nog in de beginfase en is nog niet vastgelegd of en hoe de resultaten van 
het project worden gemeten. De doelen van het project (de ruimtelijke ingreep) zijn wel bekend: 
vergroting van de leefbaarheid en veiligheid, verbetering van de uitstraling en de beleving van de 
ruimte, vergroten van de omzet voor de winkeliers en verhoging van de kwaliteitsstandaard van 
het winkelareaal (PA-6). Maar wat zijn hiervoor de indicatoren? Hoe maken we deze variabelen 
meetbaar? En bij welke verandering spreken we van een verbetering? Die vragen liggen er nog. 
 
In Rotterdam zijn de doelen van het project: bijdragen aan een beter straatbeeld en een vergrote 
toegankelijkheid van de openbare ruimte door het verminderen van het aantal elektrische 
straatkasten. Er is nog geen plan om deze doelen meetbaar te maken, laat staan om 
daadwerkelijk te gaan meten. Dat zou ook pas zinvol zijn wanneer straatkasten op grotere schaal 
binnen de gemeente zouden worden weggehaald en vervangen door de gebundelde voorziening 
die de CENT-R biedt. De initiatiefnemer heeft wel een aantal onderzoeksvragen opgesteld, maar 
die hebben betrekking op de ontwikkelfase en liggen op technisch vlak. Krijgen we het prototype 
werkend? Welke elektrische bekabeling en aansluitingen hebben we nodig? Hoe voldoen we aan 
regelgeving voor elektrische veiligheid? Hoe gaat we het beheer en onderhoud regelen? Welke 
toepassingen kunnen er straks nog meer bij? (PR-11).  
 
In Zwolle vindt het bestuur het belangrijk dat er gemeten wordt. Op de vraag aan respondenten 
of zij het van belang achten dat uitkomsten van projecten gemeten worden antwoordt PZ-2: “Heel 
belangrijk. In de aanleg van de laatste delen van de wijk Stadshagen houden we er ook al 
rekening mee dat er veel meer groen en water is. Je zou dan later de verschillen moeten kunnen 
meten tussen de oude en de nieuwe delen van de wijk”. Tegelijkertijd wordt door een respondent 
(PZ-1) aangegeven dat meten in een project als dit best moeilijk is. “Als je het gaat hebben over 
de baten van zo’n project, tot op welk niveau kun je het uitdrukken in euro’s? Kijk, wat het kost, 
is heel eenvoudig hè, dat is het optellen van alle facturen en uren. Maar wat heeft nou SensHagen 
opgeleverd? Het heeft in ieder geval opgeleverd voor de gemeente Zwolle als imago dat zij heel 
serieus met hun bewoners bezig zijn met het thema klimaatadaptatie. Het heeft opgeleverd voor 
de gemeente Zwolle en de wijk dat men is gaan begrijpen hoe klimaatverandering impact heeft 
in de wijk en hoe je met moderne technieken en informatie daar grip op kan krijgen. Het draagt 
ook bij aan een stukje klimaatbewustzijn. Maar hoeveel euro’s zijn dat?”  
 
In Enschede leeft de behoefte aan het aantonen van resultaten en de moeilijkheden om deze 
meetbaar te maken het meest. Twee respondenten noemen het belang van het aantonen van 
resultaten. “(…) En dan wordt er natuurlijk weer eens geëvalueerd van goh, wat heeft het project 
nu eigenlijk opgebracht? Maak dat eens hard. Er is zelfs een externe consultant op een gegeven 
moment ingehuurd om dat harder te maken (PE-4)”“(…) Waarbij natuurlijk de politiek eigenlijk 
gewoon concreet resultaat wil, 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 (PE-5)”. Een andere respondent geeft aan dat het kwantificeren van 
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resultaten moeilijk is bij dit project. “Maatschappelijke kosten zijn best wel heel moeilijk, want wat 
reken je dan? Wat reken je allemaal mee? (…) 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 (PE-2)”. 
  
Beeld over het geheel 
Alle cases overziend is de component ‘uitkomsten’ in hoofdzaak een knelpunt. Doelstellingen zijn 
niet altijd helder vastgelegd (Enschede, Zwolle) of de doelstellingen zijn wel vastgelegd maar er 
is geen plan om ze meetbaar te maken (Rotterdam). Daarnaast is de component ‘uitkomsten’ een 
knelpunt vanwege de moeilijkheid om maatschappelijke baten zoals burgerbetrokkenheid, 
duurzaamheid en veiligheid in euro’s of een andere kwantitatieve eenheid uit te drukken. Daar 
heeft in de onderzochte projecten niemand zich aan gewaagd, terwijl er wel behoefte is in de 
gemeente om de resultaten hard te kunnen maken, vooral bij bestuurders. 

5.6 Fase-afhankelijkheid van componenten  
Bij de uitvoering van de cross case analyse is gebleken dat een aantal componenten die tijdens 
de ontwikkelfase van een smartcitytoepassing minder belangrijk zijn, in de beheer- en 
opschalingsfase belangrijker kunnen worden. Bovendien is gebleken dat de invulling van een 
component er in verschillende fasen anders uit kan zien. Er is in die gevallen sprake van ‘fase-
afhankelijke collaborative governance componenten’. Deze fase afhankelijke componenten zullen 
hieronder behandeld worden. Belangrijk is om aan te geven dat dit indirecte uitkomsten zijn van 
het onderzoek. Er is tijdens de interviews met respondenten namelijk niet expliciet naar fase-
afhankelijkheid van componenten gevraagd.  
 

5.6.1 Cluster 1 – Samenwerkingsstructuren 
 
Budget 
Respondenten (PE-5, PZ-8, PA-4) wijzen naar budget als factor van toenemend belang bij de 
uitrol van smartcitytoepassingen. In het begin is er vaak geld voor een experiment beschikbaar, 
maar op een gegeven moment als het budget wat meer opraakt wordt het steeds belangrijker om 
te gaan kijken hoe er (meer) budget voor het project geworven kan worden (PE-5).  
 
Businesscase 
Het budget hangt scherp samen met een businesscase. Door verschillende respondenten wordt 
aangegeven dat het ontwikkelen van een businessmodel belangrijker wordt in de opschalingsfase 
(PE-2, PE-4, PE-6, PZ-8, PZ-3). Aan het begin gaan partijen vaak gewoon met elkaar aan de slag 
en staat het ontwikkelen van een businessmodel nog niet centraal (PZ-8). Maar bij het opschalen 
van een project wordt de ontwikkelen van een businessmodel belangrijker omdat financiële 
belangen groter worden en het belangrijker wordt om private partijen te werven (PE-6, PE-4). 
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Respondent PZ-8 illustreert dit met de woorden: ”Ik denk als je gaat opschalen, linksom of 
rechtsom, je zult meer naar een businesscase toe moeten.” 
 
Contracten 
Respondenten uit de casus gemeenten Enschede (PE-4) en Zwolle (PZ-9) wijzen op het 
groeiende belang van het vastleggen van afspraken in contracten na de ontwikkelfase. “Als je het 
echt gaat uitrollen en gaat opschalen, moet je echt wel afspraken maken met elkaar. Zo simpel 
is het ook. 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 heb je niks van de grond”. PZ-9). 
Daarnaast geeft PE-4 ook aan dat een ster-constructie van contractuele relaties (daarmee 
bedoelt hij een stelsel van tweepartijencontracten, waarbij de gemeente steeds een van de twee 
partijen is en daarmee in een centrale positie zit) niet meer werkt bij opschaling van project, omdat 
het dan belangrijk is dat partijen niet alleen vanuit de gemeente maar ook van elkaar feedback 
kunnen krijgen op elkaars handelen. Je zou dat op kunnen lossen door te werken met een ‘meer 
partijencontract’, of door het opstellen van een aparte samenwerkingsovereenkomst specifiek 
voor de onderlinge coördinatie en communicatie. In dergelijke contractvormen worden de rechten 
en plichten van alle partijen ten opzichte van elkaar vastgelegd. 
 
Aanbestedingen 
Respondenten uit de casus gemeenten Rotterdam (PR-11) en Enschede (PE-2) geven aan dat 
fases in het ontwikkelingsproces van belang zijn in relatie tot het aanbestedingsrecht. Respondent 
PE-2 wijst op het belang van aanbestedingen tijdens de testfase van een innovatieproject: “In het 
begin natuurlijk was de aanbestedingsrecht belangrijk. Er was niet zomaar een projectbegin. Dat 
moet aanbesteed worden, daar moet je aan voldoen.” Een andere respondent (PR-11) spreekt 
juist over het belang van aanbestedingen in de opschalingsfase en zegt dat het 
aanbestedingsrecht een knelpunt kan vormen als er meerdere innovatieve producten moeten 
worden ontwikkeld. PR-11 zegt hierover: “Nee, dit is nu nog geen knelpunt, maar wel als je 
natuurlijk meerdere van die CENT-R’s weg wil gaan zetten dan wel.” 
 
Rollen en verantwoordelijkheden 
Respondenten stellen dat vaak in het begin van experimentele processen gekozen wordt voor 
een losse projectstructuur. Deze losse projectstructuur kent soms geen strikte opdrachtgever 
(PE-5, PR-2, PZ-5). Respondenten wijzen op het belang van het ontwikkelen van een formelere 
structuur van samenwerking om vanuit de experimentfase tot opschaling te komen. De structuur 
moet iets ‘blauwer’ worden bij de opschaling. (Dit komt in de volgende paragraaf bij ‘Leiderschap’ 
ook terug). Daarnaast wijst PR-8 op veranderende rollen en verantwoordelijkheden gedurende 
een innovatief proces: “In het ontwikkelproces wisselen rollen die relevant zijn, elkaar af. Dus 
waar iemand aan het begin van het proces bijvoorbeeld goed moet kunnen schrijven, is die rol 
later in het proces minder relevant. Iemand die heel goed kan bedenken, die is later in het proces 
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minder relevant. Terwijl iemand die moet kunnen ontwikkelen weer belangrijk wordt. Dat 
estafettestokje overdragen en de rollen daarin herkennen, dat is denk ik in heel veel van de 
smartcity projecten.” 
 

5.6.2 Cluster 2 – Samenwerkingsprocessen 
 
Leiderschap  
De component ‘leiderschap’ springt er bij de cross case analyse in alle cases uit als een 
faseafhankelijke collaborative governance component. Tijdens de ontwikkelfase is het 
leiderschap vaak informeel vormgegeven en gericht op vertrouwen (PZ-1, PE-5). Echter geven 
veel respondenten aan dat een strakkere of meer ‘blauwe’ vorm van leiderschap nodig is bij 
opschaling van een smartcity project (PE-5, PZ-7, PZ-1, PZ-4, PZ-6). Zo zegt PZ-4: “In die 
experimenteerfase past informeel leiderschap eigenlijk heel mooi. 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. Dat moet toch iets blauwer in de aansturing.” Ook in 
de expert workshop wordt door deelnemer onderkend dat leiderschap een blauwere vorm moet 
krijgen bij opschaling. Zo zegt een van de deelnemers: “de eerste fase moet je als pilot 
vormgeven, dan evalueren en voor- en nadelen benoemen, en dan de formalisatie stap zetten. 
Dan kan je kiezen voor strakker leiderschap, borging op bestuurlijk niveau en een andere trekker.”  

5.6.3 Cluster 3 – Draagvlak & participatie 
 
Ambtelijk draagvlak  
Tijdens het groepsinterview over de smartcitytoepassing in Enschede wijzen respondenten (PE-
5, PE-3) op het toenemende belang van ambtelijk draagvlak later in het proces om een 
succesvolle inbedding en opschaling van een smartcity project mogelijk te maken. Zo zegt PE-3 
bijvoorbeeld: “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.” 
 
Draagvlak onder burgers 
Respondenten wijzen op het groeiende belang van draagvlak onder burgers om een smartcity 
project voor te zetten (PE-3, PE-4). Zij geven aan dat aan het begin het vaak eerst gaat over de 
innovatie zelf: “Dan ga je eerst proberen om iets moois neer te zetten waar mensen dan vanzelf 
naartoe gezogen worden (PE-3).” Later wordt volgens hen draagvlak steeds belangrijk om het 
project werkelijk voort te zetten. Zo zegt respondent PE-3: “Als je geen support krijgt en mensen 
niet meedoen, dan houdt het op een gegeven moment gewoon op.” Dit punt kwam in het 
bovenstaande bij de component ‘communicatie’ ook al op. Mensen betrokken maken en 
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betrokken houden, dat kan een knelpunt gaan vormen naarmate het project vordert (PZ-7, PZ-8, 
PZ-9). 
 
Communicatie  
Een respondent (PZ-1) geeft aan dat het type communicatie verandert tijdens het 
ontwikkelingsproces van een smartcitytoepassing. De respondent geeft aan dat eerst informeren 
over het project van belang is en dat later in het proces de communicatie juist over de evaluatie 
en over behaalde doelen moet gaat. Respondent PZ-1 zegt: “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 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.” 

5.6.4 Cluster 4 – Technologie & Data  
 
Technologie & Data 
Eén respondent (PZ-8) geeft aan dat het beheer van smartcitytoepassingen een knelpunt kan 
vormen bij opschaling. Om het beheer van de technologie te waarborgen tijdens de opschaling is 
het belangrijk dat er budget voor beheer beschikbaar is. Daarnaast is het belangrijk dat burgers 
vertrouwen hebben in de beheerder, die soms (zoals bij SensHagen) de woning moet betreden 
om problemen met toepassingen op te lossen.  

5.6.5 Cluster 5 – Uitkomsten  
 
Doelstellingen & Uitkomsten  
In de groepsinterviews met de cases gemeenten Rotterdam en Zwolle wordt gewezen op het 
belang om vroegtijdig in het samenwerkingsproces doelstellingen en visies op te stellen, zodat 
dit later in het proces ook duidelijkheid geeft over belangen en investeringsbereidheid (PZ-4, PR-
8). Zo zegt PZ-4: “Het is wel 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?” Respondent PE-4 wijst 
daarnaast op het belang van mee-ademende doelstellingen: “Elk project heeft voor mij ook 
bepaalde fases. In het begin ben je veel zoekende naar de oplossingen en gaat het werken en 
op een gegeven moment ben je bezig. En aan het einde heb je een soort afsluiter. Dus heb je 
meer performance indicators nodig die recht doen aan deze fase van het project.” Dit suggereert 
volgens de respondent dat doelstellingen in de loop van het project kunnen veranderen, net als 
het belang van het meten van de doelstellingen.  

5.6.6 Conclusie over fase-afhankelijkheid van componenten 
Bijna alle onderscheiden collaborative governance componenten kennen een of andere vorm van 
fase-afhankelijkheid. Bij het benoemen van de fase-afhankelijkheid blijken er, wanneer men een 
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aantal componenten in samenhang ziet, vergelijkbare patronen te bestaan: in de ontwikkelfase 
vertoont een component een informeel karakter, maar in de opschalingsfase lijkt die component 
een formeler karakter te moeten krijgen. Dit geldt voor budget, businessmodel, contracten, 
leiderschap, organisatiestructuur en verdeling van rollen en verantwoordelijkheden. In de 
experimenteerfase mag het project dus meer losjes worden vormgegeven, maar bij de opschaling 
lijkt er meer behoefte te ontstaan aan een strakker en formeler proces.  
 

5.7 Bewoners aan het woord 
Er zijn, zoals beschreven in het hoofdstuk ‘methodiek’, focusgroepen met betrokken inwoners 
(c.q. gebruikers) georganiseerd, om de perspectieven van burgers over de smartcitytoepassing 
ook inzichtelijk te krijgen. In totaal hebben 17 bewoners deelgenomen aan de focusgroepen. De 
bevindingen zijn hieronder weergegeven.  
 
Beeld over de casus  
Draagvlak onder burgers 
Door burgers uit de casus gemeente Rotterdam, Zwolle en Enschede wordt aangegeven dat de 
smartcitytoepassingen vaak door de gemeente worden geïnitieerd en dat vervolgens op zoek 
wordt gegaan naar burgers die mee willen doen met het project of willen nadenken over de 
invulling van het project (BR-1, BZ-2, BZ-5, BZ-6). Dit zou ervoor kunnen zorgen dat er niet 
voldoende wordt aangesloten bij de behoefte van burgers. Respondenten uit Zwolle benoemen 
dat de nattevoetensensor wel een project is dat door bewoners zelf is bedacht en ontwikkeld. Het 
project sluit daardoor goed aan bij de problematiek die leeft in de wijk (BZ-5, BZ-6, BZ-7). 
 
In de casus gemeente Zwolle en Enschede geven respondenten aan mee te doen met het project, 
omdat zij de meerwaarde van het project inzien. De SMART-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, voor groen licht 
en omdat het leuk is om punten te sparen (BE-1, BE-2, BE-3, BE-4, BE-5, BE-6). Het project 
SensHagen levert ook op verschillende manieren meerwaarde 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).  
 
Wel geven respondenten uit de casus gemeente Zwolle aan dat er nog niet voldoende mensen 
meedoen met het project. Respondenten in Zwolle hadden gehoopt dat meer mensen vanuit de 
wijk actief zouden deelnemen aan het project (BZ-3, BZ-4, BZ-5). De betrokkenheid is volgens 
burgers laag, omdat mensen in de buurt vaak te druk zijn (BZ-1, BZ-3, BZ-5). BZ-5 zegt hierover: 
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“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.” 
 
Daarnaast geven respondenten uit de casus gemeente Rotterdam aan dat zij weinig draagvlak 
voelen voor de smartcitytoepassing, omdat er voor hen nog veel onduidelijkheid bestaat over het 
project (BR-1, BR-2). Deze onduidelijkheid over het project zorgt ervoor dat de respondenten in 
Rotterdam moeilijk de meerwaarde van het project kunnen inschatten (BR-1, 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. 

Participatie & Communicatie  
Geïnterviewden uit de casus gemeente Amersfoort 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 wijzen bewoners uit de casus gemeenten Amersfoort, Rotterdam, Zwolle en Enschede 
op het belang van communicatie over de smartcitytoepassing (vooraf en tijdens het 
innovatieproces). Respondenten willen via de communicatie meer geïnformeerd en meegenomen 
worden in project(plan) (BZ-7, BR-1, BR-2), willen via persoonlijke communicatie het 
enthousiasme onder bestaande deelnemers behouden en stimuleren (BZ-2, BZ-3) en willen met 
wijk brede communicatie de bekendheid over het project vergroten (BZ-4, BZ-6, BE-1, BE-3, BE-
4, BE-6). Daarbij wijst een respondent in Amersfoort op het belang van openbaarheid in de 
communicatie (BA-2). 
 
Respondenten denken dat de communicatie over een smartcitytoepassing vormgegeven moet 
worden via brieven, huis-aan-huis bladen, een persoonlijke benadering of via grote groepen zoals 
werkgevers, scholen en sociale media (BR-1, BR-2, BZ-4, BE-1, BE-3, BE-4, BE-6). 

Daarnaast wijzen verschillende respondenten uit de casus gemeente Zwolle erop dat het 
interpreteren van data voor burgers soms lastig is (BZ-1, BZ-5). BZ-1 zegt hierover: “Het is lastig 
om de data te interpreteren[..]. Een vertaalslag is nodig naar de leek burger”. Aandacht voor dit 
thema is nodig in de communicatie naar burgers toe.  

Privacy  
In de verschillende casus gemeenten wordt er door burgers (c.q. gebruikers) anders aangekeken 
tegen privacy. In de gemeenten Rotterdam geven respondenten aan zich geen zorgen te maken 
over privacy in relatie tot de CENT-R, dit komt omdat volgens deelnemers in Rotterdam nergens 
sprake is van privacy in de openbare ruimte (BR-1, 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 
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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.”  
 
Daarnaast geven respondenten uit de casus gemeenten Enschede en Zwolle ook aan dat ze het 
idee hebben dat de gemeenten voldoende aandacht hebben voor zaken die spelen rondom 
privacy (BZ-1, BZ-3, BE-4). In de casus van Zwolle geven respondenten bijvoorbeeld aan dat 
privacy vaak een onderwerp is van gesprek bij de bijeenkomsten over het project (BZ-1, BZ-3). 
En in de casus gemeente Enschede geeft een respondent ook aan dat zorgen over privacy ook 
samenhangen met het vertrouwen in de gemeente. 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.” 

Opvallend is dat respondenten in de casus gemeenten Zwolle en Enschede wel aangeven dat de 
sensoren soms wel erg nauwkeurige informatie afgeven en zij vragen zich af of dit altijd wel 
wenselijk is (BZ-5, BE-3, BE-4). Bij de toepassingen in Zwolle is bijvoorbeeld te zien waar in de 
tuin gebruikers de nattevoetensensor hebben geplaatst (BZ-5). En bij de SMART-app in 
Enschede geeft de app nakeuring aan naar welk adres gebruikers zijn geweest (BE-3, BE-4). 
Respondenten geven aan dat deze nauwkeurigheid voor hen niet altijd wenselijk is.  

Beeld over het geheel 
Uit de interviews met burgers blijkt dat de ingeschatte meerwaarde van een toepassing van 
invloed is op het draagvlak voor een toepassing onder burgers. Burgers steunen een toepassing 
als zij zelf voldoende het nut van een toepassing inzien. Daarbij is het belangrijk om open te 
communiceren over de doelen van een toepassing, zodat burgers ook zicht hebben op de 
toegevoegde waarden van een initiatief. Daarnaast hechten burgers ook waarden aan 
communicatie om betrokken burgers betrokken te houden, maar ook om meer burgers 
enthousiast te maken voor toepassingen. Tot slot zijn burgers ook bezig met het thema privacy. 
Bij de door ons onderzochte cases lijken respondenten weinig problemen te zien rondom privacy. 
Zij verwachten dat de overheid goed omgaat met hun gegevens. Meer onderzoek, onder grote 
groepen burgers is nodig om deze bevindingen ook voor andere contexten te valideren.  
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6 Reflectie op theoretische verkenning  
 

6.1 Reflectie op het theoretisch conceptueel model 
Tijdens de interviews met professionals werkzaam in het smartcity domein is gebleken dat een 
aantal collaborative smart governance componenten zoals beschreven in het conceptueel model 
(tabel 1) verder aangescherpt kan worden met aandacht voor de specifieke succesfactoren en 
knelpunten die een rol spelen in de smartcity context.  
 
Ten eerste kunnen structuurcomponenten verder uitgewerkt worden. Zo gaat het bij het 
component ‘contract’, in smartcity verband, niet alleen over de vorm van samenwerking, maar 
ook over intellectuele eigendomsrechten. Daarnaast wordt in de interviews benadrukt dat het bij 
het component ‘businessmodel’ niet alleen moet gaan om de monetaire opbrengst van smartcity 
projecten, maar ook over de value case. Ook is opgevallen dat in de praktijk (kleine) 
innovatiebudgetten het vroegtijdig nadenken over en het ontwikkelen van een businessmodel kan 
belemmeren. Ten tweede blijken samenwerkingsprocessen van grote invloed op het succes van 
een samenwerkingsproject in de smartcity context. Bij een smartcity project zijn verschillende 
partijen betrokken met andere normen, waarden, culturen en werkwijzen. Dit zorgt ervoor dat 
componenten zoals leiderschap, belangen en samenwerkingscultuur van belang zijn bij de 
analyse van samenwerkingen rondom smartcity projecten. Ten derde in de literatuur wordt de 
inzet van technologie en data voornamelijk besproken in relatie tot de ondersteuning van de 
samenwerking. Tijdens de interviews blijkt echter dat juist onderwerpen zoals privacy, beheer, 
technische kennis en eigenaarschap problemen kunnen veroorzaken bij smartcity projecten. Ten 
vierde bij het component uitkomsten is aangegeven dat het meten van uitkomsten verbonden 
moet worden aan het vastleggen van beoogde doelstellingen en het meten van (zachte) waarden, 
zodat uitkomsten teruggekoppeld kunnen worden aan bestuurders. Tot slot, tijdens de interviews 
is gebleken dat collaborative governance componenten niet statisch zijn. De loop van een smart 
city project is dynamisch en vraagt in andere fases van het opschalingsproces voor een focus op 
andere componenten of om een andere invulling van de componenten. Bij het benoemen van de 
fase-afhankelijkheid lijken vergelijkbare patronen te bestaan: in de experimenteerfase vertoont 
een component een informeel karakter, maar in de opschalingsfase lijkt het componenten een 
formeler karakter te moeten krijgen. Dit lijkt te gelden voor de componenten: budget, 
businessmodel, contracten, leiderschap, organisatiestructuur en verdeling van rollen en 
verantwoordelijkheden.  
 
6.2 Clusters van Collaborative Smart Governance Componenten 
Aan de hand van de empirische analyse (D2.1, D1.1) en de bestaande collaborative governance 
en smart governance-modellen (Ansell & Gash, 2008; Emerson et al., 2011 Bryson et al 2015; 
Bolivar & Meijer, 2016; Lin 2018; Ruhlandt, 2018; Tomor et al., 2019) is geprobeerd smart 
collaborative governance componenten te clusteren:  
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- Cluster 1: Samenwerkingsstructuren; dit verwijst naar componenten die invloed 
uitoefenen op de structuur van samenwerking. Denk aan aanbestedingen, contracten, 
businessmodellen, budget, rollen en verantwoordelijkheden en wet- en regelgeving.  

- Cluster 2: Samenwerkingsprocessen; deze componenten richten zich op processen die 
de samenwerking tussen partners beïnvloeden. Denk aan leiderschap, belangen en de 
samenwerkingscultuur. 

- Cluster 3: Draagvlak en participatie; deze componenten hebben betrekking op de 
aanwezige steun voor het samenwerkingsverband (politieke steun, ambtelijke steun & 
steun vanuit burgers) en ook de mogelijkheid van burger om via participatie invloed uit te 
oefenen op de besluitvorming.   

- Cluster 4: Technologie en Data; dit verwijst naar de componenten data en technologie die 
invloed uitoefenen op de samenwerking tussen partners. Denk bijvoorbeeld aan factoren 
als privacy en datavaardigheden.  

- Cluster 5: Uitkomsten; dit component richt zich op de uitkomsten van een 
samenwerkingsverband rondom een smartcitytoepassing. Het gaan dan om het meten 
van de impact van het project.  

6.3 De Collaborative Smart Governance Componenten  
Zie hieronder het aangepaste model met daarin de verschillende componenten en clusters die 
relevant zijn voor de samenwerking rondom smartcity projecten. Hiervoor zijn definities 
geformuleerd aan de hand van de empirische data om de relevante clusters en componenten 
voor de smartcity uiteen te zetten.  
 
Clusters & Componenten Mogelijke 

overlap/relatie 
Cluster 1: Samenwerkingsstructuren 

De formele factoren die invloed uitoefenen op de snelheid en effectiviteit van samenwerkingsprocessen, 
dat wil zeggen factoren die te maken hebben met de organisatie, wetten en financiën. 

Businessmodel 
Een businessmodel/ bedrijfsmodel wordt gebruikt om verschillende elementen van 
een organisatie in kaart te brengen. Hierbij gaat het met name om de operationele, 
organisatorische en financiële aspecten. Hier is het toegespitst op de financiële en 
maatschappelijke factoren. De operationele en organisatorische factoren worden 
besproken onder het component rollen en verantwoordelijkheden.   

Rollen & 
verantwoordelijkheden 
Budget 
Uitkomsten 

Budget 
Financiële middelen die beschikbaar gesteld worden voor de ontwikkeling en/of 
opschaling van smartcitytoepassingen. 

Businessmodel 

Aanbesteding 
Een manier om een marktpartij te selecteren voor een opdracht aangaande een 
levering of dienst voor de smartcitytoepassing. 

Contract 
Wetgeving en beleid 
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Contract 
Een document waarin de zakelijke aspecten rondom de levering of dienst voor een 
smartcitytoepassing tussen partijen (doorgaans opdrachtgever en opdrachtnemer) 
worden vastgelegd.  

Aanbesteding 

Rollen en verantwoordelijkheden 
Samenhangend pakket van formele of informele taken en plichten die structureel 
aan een organisatie en/of medewerker zijn toegewezen als onderdeel van hun 
betrokkenheid bij de smartcitytoepassing.  

Businessmodel 
Leiderschap  

Wetgeving en beleid 
Alle wetten en richtlijnen die zijn vastgelegd in een wet, norm of beleidsdocument 
van een overheid, welke van invloed kunnen zijn op de ontwikkeling en/of 
opschaling van een smartcitytoepassing (bijvoorbeeld IP, AVG, Nen-normen) 

Aanbestedingen 
Technologie & data 

Cluster 2: Samenwerkingsprocessen 
De informele factoren die invloed uitoefenen op de snelheid en effectiviteit van samenwerkingsprocessen, 

dat wil zeggen factoren die te maken hebben met de werkwijze en cultuur van samenwerkingspartners. 
Belangen 
Een opvatting over het mogelijke voordeel (of nadeel) voor de stakeholder om deel 
te nemen aan een samenwerking voor de ontwikkeling, implementatie of 
opschaling van een smartcitytoepassing waardoor de samenwerking voor hen 
(niet) nastrevenswaardig is. 

Samenwerkingscultuur 
Leiderschap 
 

Samenwerkingscultuur 
De invloed van de gangbare waarden, normen en werkwijzen van organisaties (of 
organisatieonderdelen) op het verloop van een samenwerkingsproces. 

Belangen 
Leiderschap 

Leiderschap 
Het leiderschap omvat de benoemde en bekende eigenaar of projectmanager van 
een project die zich inzet voor de ontwikkeling, implementatie of opschaling van de 
toepassing (trekker) en de wijze waarop de leiding is vormgegeven tussen de 
betrokken stakeholders (leiderschapsstijl).  

Rollen & 
verantwoordelijkheden 
Belangen 
Samenwerkingscultuur 

Cluster 3: Draagvlak & Participatie 
De mate waarin de activiteit van smartcitytoepassingen worden ondersteund, actief en passief, door de 

belangrijkste betrokken partijen. In dit geval gaat het over steun van bestuurders, ambtenaren en burgers. 
Bestuurlijk draagvlak 
De mate van actieve of passieve steun of weerstand voor een smartcitytoepassing 
vanuit wethouders en/of de gemeenteraad. 

Ambtelijk draagvlak 
Draagvlak burgers 

Ambtelijk draagvlak 
De mate van actieve of passieve steun of weerstand voor een smartcitytoepassing 
vanuit de ambtelijke top en/of ambtelijke organisatie. 

Bestuurlijk draagvlak 

Draagvlak burgers Participatie & 
Communicatie 
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De mate van actieve of passieve steun of weerstand voor een smartcitytoepassing 
vanuit burgers en maatschappelijk relevante partijen. 

Bestuurlijk draagvlak 

Participatie & Communicatie 
Een proces dat betrokken stakeholders de mogelijkheid geeft om invloed uit te 
oefenen op een smartcitytoepassing tijdens de fases van “idea generation” en/of 
“idea selection” en/of “idea testing” en/of “idea scaling up/out” en het overbrengen 
van informatie over een smartcitytoepassing door een gemeentelijke organisatie 
aan andere mogelijk geïnteresseerde partijen en burgers. 

Draagvlak burgers 

Cluster 4: Technologie & Data  
Technologie  
Alle inhoudelijke aspecten van de hardware en software die onderdeel uitmaken 
van het systeem van de smartcitytoepassing. Onder deze aspecten vallen ook 
eigenaarschap (onder meer de elektrische verantwoordelijkheid), beheer en 
opleiding (van monteurs en verantwoordelijke beheerders bij de gemeente).   

Wet- en Regelgeving 

Data 
Alle aspecten die gerateerd zijn aan het verzamelen, transporteren, opslaan en 
verwerken van data.  

Wet- en Regelgeving 
Uitkomsten 

Cluster 5: Uitkomsten 
Meetbare opbrengsten van de ontwikkeling en/of opschaling van de smartcitytoepassing. 

Uitkomsten 
Meetbare opbrengsten van de ontwikkeling en/of opschaling van de 
smartcitytoepassing; dit kunnen zowel financiële als maatschappelijke 
opbrengsten zijn, en ook meetresultaten.  
Doelstellingen. Concreet geformuleerde, waar mogelijk ook gekwantificeerde 
voornemens over de uitkomsten. Uitkomsten die achteraf zijn gemeten worden 
gerelateerd aan doelstellingen die vooraf zijn vastgesteld. 

Businessmodel 
 

 
 
In het bovenstaande hebben we geflecteerd op de theoretische verkenning. In het volgende en 
laatste hoofdstuk trekken we de conclusies over de gehele uitgevoerde cross case analyse. 
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7 Conclusies 
 
Vooraf: het onderzoeksproces 
De uitgevoerde cross-caseanalyse heeft inzicht gegeven in de knelpunten en succesfactoren bij 
de ontwikkeling van een smartcitytoepassingen. Vier cases zijn hiertoe vergeleken in een viertal 
gemeenten (Amersfoort, Enschede, Rotterdam en Zwolle) die variëren in termen van de 
combinatie van stakeholders, de fase in het ontwikkelingsproces en de manier waarop smartcity-
innovatie is belegd in de gemeente. In totaal zijn 34 interviews afgenomen met professionals en 
17 met bewoners. De op grounded theory (Strauss & Corbin, 2018) gebaseerde analyse van de 
data heeft een rijk beeld opgeleverd over knelpunten, de inhoud van collaborative governance-
componenten in de praktijk en de manier waarop componenten op zinvolle wijze geclusterd 
kunnen worden. Dit hoofdstuk kenschetst deze bevindingen.   
 
Primaire conclusies: knelpunten en succesfactoren   
Meerdere collaborative governance-componenten zoals die uit de theorie naar voren zijn 
gekomen komen we in de praktijk als knelpunt tegen, zoals blijkt uit de bestudeerde cases in de 
vier gemeenten. 
 
‘Participatie en Communicatie’ is de component die het meest in het oog springt. Deze component 
komt uit alle onderzochte cases als knelpunt naar voren. Het betrokken krijgen en betrokken 
houden van burgers in smartcityprojecten blijkt lastig. Het draagvlak onder burgers blijft dan laag. 
De moeite die het in de praktijk kost om burgers te bereiken en te interesseren zit hem voor een 
deel in de technische inhoud van smartcityprojecten. Lang niet alle burgers kunnen deze volgen, 
of het interesseert hen niet. Een andere reden waarom de gemeente moeite kan hebben met het 
betrokken krijgen van burgers is argwaan bij burgers, bijvoorbeeld omdat zij menen dat hun 
privacy op het spel staat. Dit komt ook bij de volgende component naar voren. 
 
‘Wet- en regelgeving’, in het bijzonder de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) 
is in de bestudeerde cases (casus Amersfoort, en in mindere mate ook Zwolle en Enschede) als 
knelpunt naar voren gekomen. Dit sluit aan op de opmerking over wantrouwen dat de gemeente 
bij burgers tegen kan komen, zoals in het voorgaande is genoemd.  Wanneer de gemeente wil 
gaan werken met camera’s, dan raakt de smartcitytoepassing al meteen aan privacyaspecten 
van burgers. Vooraf transparant communiceren naar burgers over het doel en de werking van de 
toepassing kan helpen wantrouwen weg te nemen. 
 
‘Businessmodellen’ vormt een knelpunt bij de cases in de gemeenten Rotterdam, Zwolle en 
Enschede. Dit knelpunt speelt op de overgang tussen ontwikkel- en opschalingsfase. In de 
ontwikkelfase zijn er innovatiebudgetjes beschikbaar kunnen partijen nog zonder businessmodel, 
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maar in de opschalingsfase kan het een knelpunt vormen als het businessmodel er op dat 
moment niet is. 
 
‘Technologie en data’ is een component die in de praktijk een knelpunt kan vormen, niet zozeer 
in de ontwikkelfase, maar in de beheer- of opschalingsfase.  Binnen de gemeente is er te weinig 
technische kennis aanwezig is om de smartcitytoepassing in de lucht te kunnen houden (casus 
Enschede) of de verantwoordelijkheid voor het beheer is nog niet geregeld (casus Rotterdam). 
Delen van data tussen overheid en marktpartijen is lastig te regelen (casus Rotterdam) of de 
analyse van beschikbare data levert problemen op omdat er vooraf geen duidelijke vragen zijn 
gesteld (casus Enschede).  
 
‘Samenwerkingscultuur’ vormt een knelpunt in de cases in Zwolle en Rotterdam. Verschillen in 
werkprocessen tussen gemeentelijke afdelingen (casus Rotterdam) of tussen gemeente en 
private partijen (casus Zwolle) bemoeilijken de samenwerking. Bij de component ‘Belangen’, die 
nauw samenhangt met de samenwerkingscultuur, is gezegd (casus Rotterdam): “Iedereen zit op 
zijn eigen asset en hanteert zijn eigen KPI’s”. In deze context noemen respondenten het woord 
‘verkokering’. Activiteiten die tot doel hebben om binnengemeentelijke samenwerking te 
verbeteren kunnen gezien worden als pogingen om de ‘kokers’ met elkaar in verbinding te 
brengen.  
 
‘Uitkomsten’ vormt een knelpunt omdat doelstellingen niet helder vastgelegd zijn of er geen plan 
is om deze meetbaar te maken. Dit speelt bij alle onderzochte cases in de vier gemeenten. 
Daarnaast blijkt het lastig om maatschappelijke baten zoals duurzaamheid en veiligheid te 
kwantificeren (cases Zwolle en Enschede). In de beheerfase vallen deze knelpunten pas op, 
omdat dan bestuurders en afdelingshoofden om de resultaten vragen (casus Enschede). 
 
Tot zover de zeven belangrijkste resultaten van het uitgevoerde onderzoek wat betreft de 
gebleken knelpunten in de samenwerking bij de ontwikkeling en opschaling van 
smartcitytoepassingen. 
 
Overige conclusies 
Naast de knelpunten en succesfactoren die in de praktijk bij de vier onderzochte cases zijn 
gebleken, zijn er nog andere resultaten het vermelden waard.  
 
Bij de start van een smartcityproject, zo blijkt uit alle onderzochte cases, hanteren betrokken 
partijen een informele structuur in de samenwerking: er zijn geen vastgestelde doelstellingen 
vooraf, er is een klein innovatiebudget, er is geen businessmodel en er zijn geen uitgebreide 
contracten of aanbestedingen. In de ontwikkelfase is het voor betrokken partijen vooral belangrijk 
om te kunnen gaan experimenteren en de mogelijkheden van toepassingen te ontdekken. Dit is 
ook zichtbaar bij een aantal procescomponenten. Zo blijkt uit de onderzochte casus dat het 
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leiderschap vaak informeel is vormgegeven en ligt de focus vooral op het enthousiasmeren van 
partijen om het samen te doen: samen een innovatieve toepassing ontwikkelen en 
implementeren.  Is het project aangekomen in de opschalingsfase, dan lijkt (cases Zwolle en 
Enschede) dit informele karakter voor knelpunten te zorgen. Er is dan ‘blauwer’ leiderschap nodig 
en een strakkere verdeling van rollen en verantwoordelijkheden, wil het project werkelijk vooruit 
kunnen komen.  
 
Als uitvloeisel van de voorgaande conclusie kan een vervolgconclusie worden getrokken: de 
beheerfase van smartcitytoepassingen wordt onderschat. Uit de interviews blijkt dat partijen 
enthousiast aan de slag gaan met de ontwikkeling, maar niet ver genoeg vooruitkijken, waardoor 
er in latere fasen knelpunten kunnen ontstaan in het voorzien in budget, technische vaardigheden, 
het beleggen van verantwoordelijkheden en het voldoen aan wet- en regelgeving. Positief 
geformuleerd: zou de gemeente (samen met betrokken partijen) vanaf het begin van het project 
meer vooruitkijken, dan zouden deze knelpunten minder belemmerend werken om in een later 
stadium vooruit te komen met het project.  
Vooruitkijken is ook van belang als de gemeente de toepassing wil opschalen: dan kunnen 
namelijk eventuele knelpunten in leiderschap tijdig worden onderkend en opgelost, alsmede 
eventuele knelpunten in de verdeling van rollen en verantwoordelijkheden, en kan ervoor gezorgd 
worden dat er een businessmodel klaar staat. En ten slotte: kijkt de gemeente vooruit, dan zouden 
ook tijdig (door de politiek) concrete doelstellingen vastgelegd kunnen worden, aan de hand 
waarvan later de uitkomsten kunnen worden beschreven.  
 
Verdieping bestaande inzichten  
Aan de hand van bestaande collaborative governance en smart governance-modellen (Ansell & 
Gash, 2008; Emerson et al., 2011 Bryson et al 2015; Bolivar & Meijer, 2016; Lin 2018; Ruhlandt, 
2018; Tomor et al., 2019) en empirische data uit de interviews is geprobeerd een overzicht van 
collaborative governance componenten te ontwikkelen en waar mogelijk te clusteren.  

- Cluster 1: Samenwerkingsstructuren; dit verwijst naar componenten die invloed 
uitoefenen op de structuur van samenwerking. Denk aan aanbestedingen, contracten, 
businessmodellen, budget, rollen en verantwoordelijkheden en wet- en regelgeving.  

- Cluster 2: Samenwerkingsprocessen; deze componenten richten zich op processen die 
de samenwerking tussen partners beïnvloeden. Denk aan leiderschap, belangen en de 
samenwerkingscultuur. 

- Cluster 3: Draagvlak en participatie; deze componenten hebben betrekking op de 
aanwezige steun voor het samenwerkingsverband (politieke steun, ambtelijke steun & 
steun vanuit burgers) en ook de mogelijkheid van burger om via participatie invloed uit te 
oefenen op de besluitvorming.   

- Cluster 4: Technologie en Data; dit verwijst naar de componenten data en technologie die 
invloed uitoefenen op de samenwerking tussen partners. Denk bijvoorbeeld aan factoren 
als datavaardigheden van gemeentelijke medewerkers en privacyaspecten bij dataopslag.  
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- Cluster 5: Uitkomsten; dit component richt zich op de uitkomsten van een 
samenwerkingsverband rondom een smartcitytoepassing. Het gaan dan om het meten 
van de impact van het project en de doelstellingen vooraf.  

 
Vervolg 
De knelpuntenanalyse in deze rapportage vormt de basis voor de ontwikkeling van instrumenten 
die gemeenten zullen helpen de knelpunten aan te kunnen pakken. De bestaande set 
beschikbare instrumenten is op het moment van schrijven van dit rapport al beschikbaar en de 
omschrijving van vereisten is in ontwikkeling. Eerstvolgende stap daarna is een ‘gap analyse’: in 
hoeverre dekken de beschikbare instrumenten de gebleken behoeften af? Daaruit volgen 
aanwijzingen om bestaande instrumenten aan te passen dan wel nieuwe instrumenten te 
ontwikkelen. Laatste stap in het onderzoek is de daadwerkelijke ontwikkeling van nieuwe 
instrumenten, en het testen daarvan in een praktijksituatie. Deze stap zal in het voorjaar van 2022 
worden afgerond. 
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Smart Governance  
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9.2 Bijlage 2: Respondenten- en documentenlijst 
 
Verwijs systeem voor anonimisering: 
P: Professional smart city domein 
B: Burger 
A/R/Z/E: de specifieke gemeente Amersfoort of Rotterdam of Zwolle of Enschede 
 
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  
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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  
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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  
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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.  
   
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  
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9.3 Bijlage 3: interviewformat  
 
• Hogeschool Saxion is onlangs van start gegaan met het onderzoeksproject ‘Samen Werken 

aan doeltreffende Smart City Oplossingen’. Doel van het onderzoek is het ontwikkelen van 
instrumenten die het voor gemeenten en private partijen makkelijker maken 
om smartcitytoepassingen te ontwikkelen en uit te rollen.  

• Met behulp van dit interview willen we knelpunten en succesfactoren inventariseren die jullie 
hebben ondervonden of nog ondervinden bij de samenwerking rondom de 
smartcitytoepassing in uw gemeenten.   

• De eerste twee vragen blokken (introductie, context) gaan over alle smartcitytoepassingen 
in het in uw gemeente daarna gaan de vragen specifiek over de smartcitytoepassing die in 
dit project bestudeerd wordt.   

 
Introductie  • Kunt u wat vertellen over de context van de smartcitytoepassing?  

• Welke doelstelling is met de smartcitytoepassing beoogd?   
• Wat is u rol/betrokkenheid bij de specifieke smartcitytoepassing?  

Context  • Hoe ervaart u de politieke steun vanuit de gemeente voor 
smartcitytoepassingen in het algemeen?   

• Hoe ervaart u de steun van burgers voor smartcitytoepassingen in 
het algemeen?   

• Hebben de partijen voor dit project al een keer eerder 
samengewerkt?   

Stakeholders  • Welke partijen waren/zijn betrokken bij de ontwikkeling van de 
smartcitytoepassing?   

• Wat maakt voor jullie de samenwerking met deze partijen 
aantrekkelijk?   

• Als we het hebben over de burger, is er draagvlak onder burgers 
voor deze specifieke smartcitytoepassing?  

• Als we het hebben over de overheid, is er voldoende draagvlak 
binnen de gemeente voor deze specifieke smartcitytoepassing?   

Organisatie & 
coördinatiestructuren  

• Hoe is de samenwerking rond de smartcitytoepassing 
georganiseerd? Is er bijvoorbeeld een projectgroep en/of 
stuurgroep waarin betrokken partijen op regelmatig basis bij 
elkaar komen?   

Rollen & 
Verantwoordelijkheden  
  

• Kunt u de taken en verantwoordelijkheden benoemen van de 
belangrijkste deelnemers? Was deze verdeling van rollen en 
verantwoordelijkheden goed vanuit uw perspectief?  

• Hoe zou je het leiderschap (toen en nu) beschrijven?  
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Uitwisselings-
arrangementen  

• In hoeverre is nagedacht over het businessmodel voor deze 
toepassingen? Hoe ziet het businessmodel voor de samenwerking 
eruit?   

• Is er een contract gesloten tussen de partijen? Welke vorm had dit 
contract?  

Processen  
  

• Hoe ervaart u de samenwerking?   
• In hoeverre bent u van mening dat alle partijen binnen de 

samenwerking dezelfde doelen nastreven?   
• In welke mate vertrouwen partijen elkaar binnen de 

samenwerking?   
• Hoe vindt informatie-uitwisseling plaats tussen de partijen?   
• Hoe vindt besluitvorming plaats?   
• Hoe is het participatie traject georganiseerd? Met behulp van 

welke werkvormen?   
Technologie & Data   
  

• Welke technologie wordt er ingezet?   
• Bestaan er kansen of uitdagingen rondom data en technologie? 

Denk aan vraagstukken rondom data-verzameling, 
datatransmissie, data-uitwisseling, data-analyse of de gebruikte 
hardware.  

Wetgeving & Beleid  
  

• Met welke wet-regelgeving heeft deze smartcitytoepassing te 
maken? En welk gemeentebeleid is van invloed op het project?   

Uitkomsten  • Meten jullie de uitkomsten van de smartcitytoepassing? En hoe 
doen jullie dat dan?  

Afsluiting  • Zijn er nog zaken die u wilt benoemen die niet tijdens het interview 
naar voren zijn gekomen?   
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9.4 Bijlage 4: Workshopopzet en ingevulde tabellen 
 
Agenda kick-off Samoerai- 24 april 2020 
  
Doel:  

• Uniform beeld van het project en de rol van de partners 
• Inzicht in type knelpunten en succesfactoren waar Samoerai zich op richt 
• Eerste ideeën opdoen invulling toolbox 

 
Deelnemers: 

• Experts  
• Gemeenteprofessionals  
• Bedrijven  

 
Opzet: 
Tijd
  

Agenda  Uitkomst  

5’   1. Welkom     
15’  2. Projectintroductie (presentatie)   Uniform beeld  
15’  3. Voorstelrondje  

• Naam/Organisatie/Verwachting van het project 
Inventarisatie 
van eenieders van het 
project  

50’  4. Introductie van casestudies  
Gemeenten presenteren hun casestudy op basis van een vooraf ingevuld 
PowerPoint-sjabloon  
Discussievragen  

• Gemeenten/VNG: in hoeverre speelt het probleem dat hier 
geschetst wordt ook bij jullie?   

• Kennisinstellingen: wat weten we vanuit onderzoek over dit 
probleem en/of over oplossingen?    

• Bedrijven: welke rol kunnen bedrijven spelen bij de oplossing van 
dit probleem?   

Inzicht in het type 
knelpunten en 
succesfactoren waar 
Samoerai zich op richt, 
oplossingsrichtingen en de 
bijdrage van de partners 
hieraan  

40’  5. Brainstorm over de toolkit  
5’  

• Korte introductie over de denkrichting van de toolkit: tools op het 
gebied van collaborative governance (Ruhlandt, 2018).   

• Eerste voorbeelden geven voor enkele tools   
25’  

Zoekrichting voor 
literatuuronderzoek naar 
bestaande instrumenten 
(WP2)  
 
Eerste ideeën voor 
invulling toolbox (WP3)  
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• Opsplitsen in vier groepen met waar mogelijk: casusgemeente + 
technologiebedrijf + kennisinstelling   

• Prioriteer de componenten vanuit het probleem van de 
casusgemeente  

• Bedenk een concrete tool voor de twee belangrijkste componenten, 
gegeven het probleem van de casusgemeente   

• Resultaten vastleggen in een Padlet of Google Doc  
10’   

• Plenair opbrengst inventariseren  
5’  6. Werkafspraken maken  

• Plenaire bijeenkomsten/Contactgegevens controleren en aanvullen/ 
Uitwisselen van bestanden   

Afsprakenlijstje  
Volledige lijst met 
contactgegevens  
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Workshopopzet Samoerai - 26 oktober 2020 
  
Doel  

• Eerste indruk krijgen van knelpunten vanuit eigen ervaring van de deelnemers 
• Casestudyresultaten toetsen en verrijken met eigen ervaringen van deelnemers  

  
Deelnemers  

• Experts  
• Gemeenteprofessionals (consortiumleden = innovatiespecialisten)   
• Bedrijven  

  
Opzet  

• Voorstelrondje, naam, organisatie.   
• Korte introductie (5’)  
• Uitleg proces + introductie vier type toepassingen (15’)  
• Korte introductie op componenten en clusters (10’) 
• Plenair: Mentimeter: korte eerste reactie op clusters van componenten (10’)  
• Carrousel: (60’).   
• Sneak preview instrumenten (15’) 

 
Inhoud carrousel  

• Deelnemers verdelen over vier groepen en ze tabel laten zien met eerste resultaten:  
o Draagvlak (ambtelijk, bestuurlijk, inwoners, participatie en communicatie)   
o Uitwisselingsarrangementen, businessmodellen, budgetten, wetgeving, contracten, 

aanbesteding  
o Organisatiefactoren (rollen & verantwoordelijkheden, leiderschap, belangen en 

samenwerkingscultuur)  
o Technologie en Data, Technische vaardigheden  

  
Deel 1: Open vragen over Mentimeter:   

• Welke van belemmerende factoren in de Mentimeter herken je vanuit je eigen 
ervaring?   

• Welke belemmerende factoren mis je nog in de Mentimeter?   
Bij beide vragen kort doorvragen op context (project, toepassing, actoren)    
   
Deel 2: bespreken van de tabel (20 min.)  
  

• Vraag aan deelnemers: zet achter elke factoren een plus als je je hierin herkent 
vanuit je eigen ervaring, een min als dat niet zo is, en een vraagteken als je twijfelt 
of als de factor onduidelijk is.   
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• Tabel doorlopen. Begin met de vraagtekens. Daarna de factoren met de 
meeste plussen/minnen.  

• Kun je een voorbeeld geven van waar deze factor gespeeld heeft? Hier kun je 
eventueel teruggrijpen op Deel 1 van de discussie om overlap te vermijden.   

• Indien van toepassing: deze factor lijkt afhankelijk van de fase in het 
ontwikkelproces. Hoe ziet die afhankelijkheid er volgens jou uit?    

• Rond de discussie af met deze vraag: zijn er nog belangrijke belemmerende of 
stimulerende factoren die niet aan de orde zijn geweest?   

 
Resultaten workshop 26 oktober 2020 
Betekenis van gebruikte kleuren in de tabel: 

- Groen = knelpunt/ succesfactor bevestigd door experts 
- Rood = knelpunt/ succesfactor NIET bevestigd door experts 

 

Cluster 1: Samenwerkingsstructuren 
  Enschede - SMART Zwolle - SensHagen  Rotterdam - CENT-R Amersfoort - Kom naar de 

Kamp 

Businessmodel • De ontwikkeling van 
een ander 
businessmodel 
(waarbij de markt 
ook investeert) is 
ingewikkeld.  
+++ 

• Het ontwikkelen van 
een ander 
businessmodel is 
fase-afhankelijk en 
wordt steeds 
belangrijker voor 
SMART.  
+++ 

• Er is geen 
businessmodel 
(waarbij de markt 
ook investeert) 
ontwikkeld voor 
SensHagen. ( 
+++++ 

• Respondenten 
stellen dat een 
ander soort 
businessmodel 
centraal kan staan 
gericht op leren, 
innoveren en 
waarden creëren.   

• Bij de CENT-R is er 
tot nu toe geen partij 
die specifiek voor 
alleen de 
ontwikkeling en 
eventuele uitrol een 
businessmodel heeft 
ontwikkeld.  

• Businessmodel nog 
niet aan de orde, in 
vervolgfase wel 
wenselijk. -+ 

• Overwegen om t.z.t. 
belangen en inbreng 
van alle betrokken 
gemeentelijke 
afdelingen op te nemen 
in het BM. ++ 

Budget • Het budget was in 
de 
ontwikkelingsfase 
geen knelpunt. -  

• Tijdens de 
exploitatiefase was 
het budget wel 
belemmerend.  
+++ 

• Het budget wordt 
niet als belangrijk 
benoemd. Alleen als 
een 
randvoorwaarde om 
het project mogelijk 
te maken.  
--  

• Budget is geen 
werkelijk knelpunt 
geweest voor de 
ontwikkeling en 
plaatsing van de 
CENT-R.  +  
 
  

• Budgetten zijn in 
experimenteerfase 
relatief klein en komen 
uit andere ‘potjes’ dan 
SC. +++ 

• Er moet vooruitgekeken 
worden naar de 
beheerfase bij 
vaststellen budget. -
+++ 
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Rollen & 
verantwoordelij
kheden 

 • Sprake van een 
‘losse’ verdeling van 
rollen en 
verantwoordelijkhed
en. Geeft ruimte om 
te experimenteren. 
Maar past niet bij 
cultuur van alle 
partners.  
++++- 

• ‘Elektrische 
verantwoordelijkheid
’ is nog niet belegd 
bij een van de 
partijen. Wie mag er 
allemaal aan de 
CENT-R komen? 
Wie is 
eindverantwoordelijk 
+ 

● Rollen binnen 
gemeente helder 
verdeeld tussen 
afdelingen. -- 

• Eindverantwoordelijkhei
d voor privacyaspecten 
ligt bij lijnmanager 
afdeling Bestuur, 
Strategie en Veiligheid.  

Aanbestedinge
n 

• Het 
aanbestedingstrajec
t heeft niet 
geresulteerd in 
gunning.  

• Dit wordt niet als 
knelpunt gezien 
want dit gaf de 
gemeente de 
mogelijkheid om zelf 
samenwerkingspart
ners te kiezen.  

• Aanbestedingen 
hebben geen rol 
gespeeld bij 
SensHagen. 
 
  

• Aanbestedingen 
hebben nog geen rol 
gespeeld bij CENT-
R, ontwikkel 
opdracht is 1:1 
gegund aan 
marktpartij. (Dit 
onderwerp is verder 
meer in zijn 
algemeenheid 
besproken). 
 
  

• Aanbestedingsvorm 
nog niet definitief 
gekozen bij dit project. 
+ 

• Effectieve sturing op 
kwaliteit is wenselijk 
door kwaliteitsaspecten 
mee te nemen in de 
eventuele 
aanbesteding. + 

Contracten • Het project is 
georganiseerd via 
een sterconstructie 
van contractuele 
relaties. Dit betekent 
dat de gemeente de 
contracten met 
partners heeft 
afgesloten. Dit heeft 
het nadeel dat 
verschillende 
partners niks over 
elkaar kunnen 
zeggen.  ++ 

• Contracten worden 
niet als knelpunt 
aangemerkt. +- 

• Het vastleggen van 
afspraken is fase-
afhankelijk en wordt 
belangrijker bij 
opschalen.  ++++ 

• Afspraken 
vastleggen over de 
beschikbaarheid van 
verzamelde data 
voor gemeente met 
marktpartij is 
belangrijk 
aandachtspunt. (Dit 
onderwerp is meer 
in zijn algemeenheid 
besproken) +++ 

• Gemeente zal contract 
afsluiten met private 
partij voor plaatsing van 
telsensoren/telcamera’s 
en beschikbaarheid van 
data. + 
 
  

Wet- & 

Regelgeving 

  

• Wet- en regelgeving 
is geen 
belemmerende 
factor geweest voor 
SMART. +- 

• De proactieve 
omgang met de 
privacyregelgeving 
wordt als een 

• Wet- en regelgeving 
is geen 
belemmerende 
factor geweest voor 
SensHagen. + 

• Specifiek wordt ook 
aangegeven dat 
privacy geen issue 
van betekenis is 

• Het is nog onbekend 
welke 
sensoren/camera’s 
er in de CENTR 
komen. Daardoor 
spelen er nog geen 
privacyaspecten. 
++--- 

• Privacyaspecten 
hebben in Amersfoort 
veel aandacht, afdeling 
juridische zaken kijkt 
vanaf het begin mee. 
+++++ 

• Uitgangspunt is 
‘Privacy-by-design’ o.a. 
door samen met 
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stimulerende factor 
benoemd. ++++- 

volgens 
respondenten. --- 

• Raad en bewoners 
stellen zich kritisch 
op t.o.v. 
privacyaspecten. 
+++-- 

marktpartij(en) te 
zoeken naar het ‘minst 
bezwarende 
alternatief’. +++ 

 
Conclusies cluster 1 Samenwerkingsstructuren 
- Knelpunt, bevestigd: beschikbare budget in exploitatiefase. Aandachtspunt hierbij: tijdens de 

ontwikkelfase al vooruitkijken naar de exploitatiefase; tijdig budget hiervoor veiligstellen.  
- Knelpunt, bevestigd: ontwikkeling businessmodel met investering niet door publieke partijen 

maar ook door marktpartijen is ingewikkeld (dit is als knelpunt te benoemen) en is fase 
afhankelijk. 

- Niet als knelpunt of succesfactor benoemd, wel aandacht voor blijven houden (1x): 
aanbestedingsvormen. (Experts hebben vraagtekens bij het feit dat aanbestedingen geen rol 
hebben gespeeld dan wel dat de conclusie werd getrokken dat, indien een aanbesteding niet 
tot gunning heeft geleid, dit in het verdere traject niet als knelpunt werd gezien). Systematiek 
om mede te gunnen op kwaliteit (dus niet uitsluitend op prijs) in de gaten blijven houden. Niet 
aan een van de vier casussen gebonden, mogelijk wel een knelpunt (2x): het (kunnen) 
vastleggen van afspraken over 

- Succesfactor, bevestigd: privacy-by-design (vooruitdenken op mogelijke privacy bezwaren en 
keuze voor minst bezwarende alternatief). Spiegelbeeld van voorgaande conclusie, n.l. 
privacyaspecten als knelpunt: het mogelijke knelpunt vooruitschuiven tot het moment dat de 
keuze voor specifieke toepassingen gemaakt moet worden, vindt een aantal deelnemers geen 
goede werkwijze. Temeer daar de Raad doorgaans kritisch meekijkt naar Smart City 
ontwikkelingen uit oogpunt van privacy. 
 

Cluster 2: Samenwerkingsprocessen 
 Enschede - SMART Zwolle - SensHagen  Rotterdam - CENT-R Amersfoort - Kom naar de 

Kamp 

Belangen ● Betrokken partijen 
hebben 
uiteenlopende 
belangen. Er is 
gezocht naar een 
gezamenlijke taal. 
Dit heeft de 
samenwerking met 
sommige partijen 
belemmerd. +++ 

● Betrokken partijen 
hebben 
uiteenlopende 
belangen. Dit heeft 
de samenwerking 
niet belemmerd, 
doordat er gezocht 
is naar win-win.  ++ 

● Een private partij die 
continuïteit 
belangrijk vindt 
moet zorgen dat hij 
vooraan zit in 
innovatieve 
trajecten. + 

● Bij SC zijn publieke 
en private partijen 
‘tot elkaar 
veroordeeld’, 
ondanks belangen 
verschil wel 

● Breed scala van 
belanghebbende partijen 
bij dit project (o.a. 
afdelingen binnen 
gemeente, winkeliers, 
bewoners). ++ 

● Nog niet aan te geven 
hoe in dit project al deze 
belangen op één lijn 
zullen/ kunnen komen. -- 
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afhankelijk van 
elkaar. ++ 

Samenwerking
scultuur 

● De samenwerking 
wordt als een 
succesfactor 
beschreven. + 

● Informele 
samenwerking, met 
aandacht voor 
vertrouwen en een 
win-win situatie voor 
alle partners. +++ 

● De samenwerking 
wordt als een 
succesfactor 
beschreven. ++ 

● Informele 
samenwerking, met 
aandacht voor 
uiteenlopende 
belangen, 
transparantie over 
belangen, win-win 
samenwerking, het 
gezamenlijk doel en 
vertrouwen. ++ 

● Tussen afdelingen 
en diensten bestaan 
verschillen in 
werkwijze en 
cultuurverschillen. 
Dit vormt in de 
ontwikkelfase soms 
een knelpunt. 

++++ 

 

● In samenwerking met 
partijen (en ook intern) 
aan de slag zijn met 
smartcity projecten is 
voor de gemeente 
Amersfoort doel op zich.  

● Gezien de prille fase is bij 
dit project nog niets te 
zeggen over hoe de 
samenwerking loopt. 

Leiderschap & 

Trekkerschap  

● Sprake van 
informeel 
leiderschap. Dit 
wordt passend 
geacht bij innovatief 
proces. +++ 

● Een enthousiaste 
trekker met 
doorzettingsvermog
en wordt ook als 
succesfactor 
benoemd. +++ 

● Sprake van 
informeel 
leiderschap. Dit 
wordt passend 
geacht bij innovatief 
proces. +++ 

● Leiderschap is fase 
afhankelijk en een 
‘blauwere’ vorm is 
nodig bij opschaling. 
+++++  

● Sprake van 
informeel 
leiderschap (‘van-
fouten-mag-je-leren’ 
cultuur). Dit wordt 
als succesfactor 
aangemerkt: initiator 
kreeg ruimte om te 
mogen 
experimenteren. 
++++ 

● Trekkersrol en intern 
opdrachtgeverschap 
belegd bij afdeling 
Projectontwikkeling, 
Stadsontwikkeling en 
Beheer.  

 
Conclusies Cluster 2: Samenwerkingsprocessen 
- Succesfactor, bevestigd: samenwerking gericht op win-win, zodat individuele belangen 

kunnen worden verenigd.  
- Succesfactor, bevestigd: Informele samenwerking met aandacht voor belangen, vertrouwen, 

het gezamenlijke doel en win-win.  
- Succesfactor, bevestigd: informeel leiderschap passend bij innovatief proces, dat ruimte biedt 

voor experimenteren en het maken van fouten. 
- Succesfactor, bevestigd: leiderschap moet afhankelijk zijn van de fase om opschaling van het 

project mogelijk te maken. 
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Cluster 3: Draagvlak & Participatie 

 Enschede - SMART Zwolle - SensHagen  Rotterdam - CENT-R Amersfoort - Kom naar de 
Kamp 

Bestuurlijk 
draagvlak 

● Breed bestuurlijk 
draagvlak voor 
SMART ontbreekt. 
++++- 

● Steun voor de 
toepassing erg 
afhankelijk van 
individuele 
wethouders. +++- 

● Bestuurlijk draagvlak 
is aanwezig voor het 
project door steun 
van de 
portefeuillehouders, 
doordat de 
toepassing door het 
bestuursprogramma 
wordt bekrachtigd en 
door de urgentie van 
het beleidsthema 
wateroverlast voor de 
gemeente Zwolle. +- 

● Wethouder maakt 
zich sterk voor Smart 
City toepassingen. 
+++ 

● De gemeente werkt 
stap voor stap toe 
naar een ‘Handvest 
Digitalisering’, waarin 
het beleid politiek 
worden bekrachtigd. 
+-- 

● De Raad denkt mee 
maar is ook kritisch. 
+++ 

● Er is een door het 
College vastgesteld 
Plan van Aanpak 
'Amersfoort Smart City'; 
dit werkt stimulerend 
voor het project. +++- 

● Bekendheid onder 
andere wethouders dan 
alleen de 
portefeuillehouder kan 
beter. ++++- 

Ambtelijk 
draagvlak 

● Steun vanuit de 
ambtelijke top 
ontbrak. +- 

● Steun vanuit de 
overige ambtelijke 
organisatie heeft 
wel stimulerend 
gewerkt. +++ 

● Steun vanuit de 
ambtelijke organisatie 
was aanwezig. Vooral 
door de brede 
inbedding van het 
project onder het 
programma 
klimaatadaptatie. ++ 

● Groot 
ambtenarenapparaat, 
kost tijd om juiste 
mensen te vinden.  
+++ 

● Draagvlak gering 
onder afdelingen die 
met vaste procedures 
en protocollen werken 
-> mogelijk knelpunt 
in de samenwerking. 
+++- 

● Ambtenaren doen over 
het algemeen 
plichtsgetrouw wat het 
bestuur wil. +-- 

● Bij het verdere verloop 
van het project is er 
kans op bezwaren 
inzake privacy- 
aspecten. ++- 

Draagvlak  
burgers 

● Draagvlak kan een 
knelpunt gaan 
vormen als hierdoor 
de doelstellingen 
van de app niet 
behaald kunnen 
worden. + 

● Lastig om burgers 
voor de app te 
interesseren, omdat 

● Draagvlak is 
belangrijk omdat het 
project wordt 
ontwikkeld voor 
burgers. ++ 

● Lastig om in de wijk 
een brede groep 
burgers enthousiast 
te maken voor het 
project en lastig om 

● Burgers lopen er niet 
massaal warm voor 
om mee te denken in 
het ontwikkelen en 
opschalen van Smart 
City toepassingen 
(voorbeeld: 2 reacties 
op 300 uitnodigingen 
voor een 

● Burgers voelen nog 
weinig betrokkenheid 
met de smart city. +++- 

● Draagvlak van 
bewoners kan een 
knelpunt vormen als 
bewoners niet vooraf 
goed meegenomen zijn 
in het waarom en hoe 
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het voor burgers 
vaak niet duidelijk is 
hoe de toepassing 
hen kan 
ondersteunen bij 
wat ze zelf willen. 
+++- 

burgers die meedoen 
ook enthousiast te 
houden. +++- 

onlinebijeenkomst). 
+++++- 

van de SC-toepassing. 
+++++ 

Participatie & 
communicati
e 

● Er is aandacht 
besteed aan de 
communicatie naar 
gebruikers. ++ 

● Er zijn kansen 
blijven liggen omdat 
er alleen aandacht 
is besteed aan 
traditionele 
overheidscommunic
atie. ++- 

● Er is aandacht 
besteed aan de 
participatie van 
burgers bij het project 
SensHagen. + 

● Vooral één groep 
koplopers doet mee 
aan het project. 
Belangrijk om juist 
ook de grote groep 
wijkbewoners te 
bereiken. ++- 

● Participatie en 
communicatie zijn 
een belangrijk 
onderdeel van het 
project, project is 
onderdeel van een 
groter ‘Living Lab’ 
met verschillende 
experimenten. +++- 

● Thema speelt op dit 
moment nog niet, maar 
gemeente ziet belang 
ervan.  

● In dit project zal de 
gemeente ook moeten 
communiceren met 
winkeliers, dat vergt een 
andere aanpak dan met 
bewoners. ++++ 

 
Conclusies Cluster 3: Draagvlak & Participatie 
- Knelpunt, bevestigd: Bestuurlijk draagvlak afhankelijk van individuele wethouder 
- Succesfactor, bevestigd: wethouder die zich sterk maakt voor toepassing is belangrijk voor 

slagen project. 
- Succesfactor, bevestigd: steun vanuit overige ambtelijke organisatie belangrijk voor smart city 

ontwikkeling  
- Knelpunt, bevestigd: groot ambtenarenapparaat maakt het lastig om juiste mensen binnen de 

ambtelijke organisatie te vinden.  
- Knelpunt, bevestigd: het is lastig om burgers voor de smart city te enthousiasme.  
 
 
Cluster 4: Technologie & Data  

  Enschede - SMART Zwolle - SensHagen  Rotterdam - CENT-R Amersfoort - Kom naar de 
Kamp 

Technologie 
& data 

• Tijdens de 
ontwikkelingsfase 
van SMART zijn de 
partners tegen 
verschillende 
uitdagingen 
aangelopen.  

• Tijdens de 
ontwikkelingsfase 
van SensHagen zijn 
de partners tegen 
verschillende 
technische 

• Een aantal aspecten 
speelt een rol bij de 
ontwikkeling en 
opschaling van de 
CENT-R. + 

• Geen van deze 
aspecten vormden 

• Technologie voor het 
tellen en volgen van 
passanten is nog niet 
gekozen.++++ 

• Voorkeur voor een 
oplossing waarbij niet 
met opslag van 
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• Technische 
uitdagingen horen bij 
een innovatief 
project en kunnen 
niet als knelpunt 
worden aangemerkt. 
--- 

• De exploitatie van de 
app is wel een 
thema dat aandacht 
verdient bij 
opschalen van het 
project omdat dit nog 
niet goed is belegd. 
++++ 

uitdagingen 
aangelopen. +++ 

• Technische 
uitdagingen horen bij 
een innovatief 
project en kunnen 
niet als knelpunt 
worden aangemerkt. 
--- 

• Het beheer van de 
sensoren is wel een 
thema dat aandacht 
verdient bij 
opschalen van het 
project omdat dit 
nergens is belegd. 
+++++- 

een werkelijk 
knelpunt voor de 
ontwikkeling en 
plaatsing van de 
CENT-R. -  
 
  

camerabeelden gewerkt 
wordt i.v.m. mogelijke 
privacy bezwaren ++++- 

Technische 
vaardigheden  

• Technische 
vaardigheden van de 
medewerkers bij de 
gemeenten worden 
als aandachtspunt 
benoemd. +++++ 

• Gemeente is niet 
ingericht om de 
exploitatie van apps 
te organiseren. 
+++++ 

 • Competenties van 
monteurs om met 
een nieuwe 
technologie te 
werken worden als 
aandachtspunt 
benoemd (de 
opleiding loopt per 
definitie achter op de 
beschikbaarheid van 
nieuwe 
technologie).++  

  

 
 
Conclusies Cluster 4: Technologie & Data 
- Knelpunt, bevestigd: technische vaardigheden monteurs, technische opleidingen blijven 

achter bij ontwikkelingen 
- Knelpunt, bevestigd: exploitatie van de toepassing (app) na de ontwikkeling is niet belegd 

(gemeente is hiervoor niet de geschikte partij). (Hier speelt ook gebrek aan technische kennis 
bij gemeenteambtenaren een rol, aansluitend op voorgaande conclusie). 

 
Cluster 5: Uitkomsten 

Uitkomsten 

  

• Resultaten zijn niet 
structureel gemeten.  

• Zachte toegevoegde 
waarden zijn 
moeilijk te 

• Resultaten zijn niet 
structureel gemeten. 
+ 

• Zachte toegevoegde 
waarden zijn 
moeilijk te 

• Er zijn vooraf geen 
doelstellingen 
vastgelegd voor 
bijvoorbeeld het 
gebruik van de 
laadvoorzieningen 

• Te meten variabelen, 
wijze van meten en 
werkwijze bij de 
uitkomstenvergelijking 
(passantenstroom voor 
en na de ruimtelijke 
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meten/kwantificeren
+++ 

meten/kwantificeren
. Belemmering als 
bestuur naar harde 
resultaten vraagt. 
+++ 

voor elektrische 
voertuigen. Dat 
maakt het minder 
zinvol om 
uitkomsten te 
meten. 
+  

ingreep) moeten nog 
worden vastgelegd. 
+ - - 

 
Conclusies Cluster 5: Uitkomsten 
- Knelpunt, bevestigd: zachte toegevoegde waarden zijn moeilijk meetbaar te maken. Dit is 

vooral een knelpunt wanneer bestuurders achteraf naar harde resultaten vragen. Hiermee 
samenhangend: meten achteraf heeft alleen zin als er vooraf doelstellingen zijn vastgelegd. 
Immers, hoe kan je anders zeggen (ook al kun je nauwkeurig meten) of iets een succes is 
geworden? Je hebt dan geen maatstaf om het resultaat tegen af te zetten.  
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9.5 Bijlage 5: Code overzicht uit ATLAS.ti 
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