DATA

Data, de bouwstenen voor de steden
en gemeenten van de toekomst
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Samen creëren we vandaag de steden van morgen

D

e wereld verandert snel door de exponentiële

beslissingen nemen. De opmars van het Internet of Things speelt

groei van technologie en data. Dit biedt steden

hierin zeker een cruciale rol.

en gemeenten haast ongelimiteerde mogelijkheden om smart cities te bouwen.

De digitale transformatie, waarbij de burger centraal staat,
creëert ook heel wat complexe uitdagingen. Samenwerken is

Daarbij is het belangrijk om de kerndoelstelling voor ogen te

daarom cruciaal om vandaag de steden van morgen te creëren.

houden. Data van de verschillende beleidsdomeinen integreren en analyseren om zo slimme oplossingen en diensten

Een open samenwerkingsmodel, waarin overheid en industrie

aan te bieden:

co-creëren, betekent immers een win-win situatie voor de over-

• die het comfort en veiligheidsgevoel van de burger verhogen

heid, bedrijven en burgers.

• die het beheer van de stad verbeteren en efficiënt helpen
organiseren

Deze paper maakt u wegwijs in de mogelijkheden, valkuilen
en aanpak.

Data vormen ook de levensader van een slimme stad. Met de
juiste analytische informatie, kan men beter onderbouwde

Veel leesplezier!

Olivier Lefevre, Mister Smart Cities, NRB & Working Group Leader Smart Digital, Agoria
Ingrid Reynaert, Business Group Leader Smart Cities, Agoria
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Verstedelijking brengt nieuwe uitdagingen met zich mee

België behoort tot een van de meest verstedelijkte gebieden ter wereld. Steeds meer mensen trekken
naar de stad. Dit stelt lokale besturen voor heel wat socio-economische en ecologische vraagstukken.
Wat zijn de belangrijkste uitdagingen?
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Ons wegennet
slipt dicht

Gezondheidszorg
onder druk

Klimaatdoelstellingen

Meer nood aan veiligheid
en veiligheidsgevoel

Cybersecurity en
bescherming van data

De filedruk stijgt door tal van
oorzaken. Ook ontstaan er meer
woonwijken die verder weg van
de werkgelegenheidscentra liggen (periverstedelijking). Dit creëert bijkomende druk tijdens de
spits en overdag. Volgens Touring
Mobilis stond er in 2017 dubbel zo
vaak 100 kilometer file op de weg
tussen 10 uur en 15 uur. Volgens
de INRIX Traffic Scorecard 2016
brachten automobilisten zelfs
41 uur in de file door in Brussel.

Vergrijzing, welvaartsziekten,
luchtvervuiling, milieu-invloeden, … de gezondheidszorg staat
voor heel wat nieuwe uitdagingen. Data in een smart city kan
de nodige inzichten geven om
initiatieven te lanceren, die haar
burgers beschermen en ten goede komen.

Liefst 85% van de Belgen vragen
een dringende aanpak van de
overheid om klimaatverandering tegen te gaan. Steden en
gemeenten willen hun steentje
bijdragen. In het Burgemeestersconvenant verbinden 334 steden
zich om de CO 2 -uitstoot tegen
2030 met ten minste 40% te verminderen.

De versnelde groei van de stedelijke populatie creëert meer nood
aan veiligheid (fysieke integriteit)
en behoefte aan een groter
veiligheidsgevoel. Meer mensen
betekent immers meer risico op
incidenten met grotere gevolgen.

De exponentieel groeiende datastromen
brengen nieuwe uitdagingen. Hoe gaat
men respectvol om met data van burgers? De wetgever neemt meer en meer
actie om de gegevens van burgers te
beschermen. Denken we maar aan de
Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) die op 25 mei
2018 van kracht gaat. Daarnaast vereist
de digitalisering steeds meer aandacht
voor cybersecurity, en wordt dus ook
een punt op de agenda voor lokale besturen die willen inzetten op smart cities.
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Smart cities creëren opportuniteiten
Verhoogde efficiëntie

De belangrijkste effecten?

In een slimme stad zijn de data van nutsbedrijven,
openbare vervoersmaatschappijen, lokale besturen
en private data met elkaar geconnecteerd. Traditionele netwerken en diensten worden efficiënter
dankzij digitale technologie en verzamelde en geïntegreerde data met als doel de noden van inwoners
en de lokale besturen te beantwoorden. Real-time
sensoren verzamelen data, die onmiddellijk worden
geïnterpreteerd, verrijkt worden met data vanuit
andere bronnen en worden gevisualiseerd, klaar om
te gebruiken.

• betere levenskwaliteit en comfort voor burgers
• efficiëntere beleidsvoering bij lokale besturen
• optimalisatie van processen bij lokale besturen
en kostenbesparingen
• meer betrokkenheid van burgers
bij beleidsprocessen
• boost voor de economie, jobcreatie
en katalysator voor innovatie

20,4 miljard
geconnecteerde toestellen wereldwijd
verwacht Gartner tegen 2020.

2,5 triljoen
data bytes worden dagelijks gegenereerd.
(bron: IBM)

50 toestellen
“Overheden verlangen naar meer datagedreven beleidsvorming en operationele controle.
Ze erkennen de noodzaak van standaarden om smart city-initiatieven naar de volgende fase te
brengen. Volgens Navigant Research zal de wereldwijde smart city-omzet naar verwachting
groeien van $ 36,8 miljard in 2016 naar $ 88,7 miljard in 2025.”

zijn aangesloten op het internet per huishouden
in de OESO-landen tegen 2022. (bron: OESO)
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Data-architectuur – De ruggengraat van een slimme stad

Een binnenstad kent vele gebruikers elk met hun eigen informatiebehoeftes. Vandaag moeten zij
hiervoor vele aparte bronnen raadplegen zonder dat er een connectie bestaat tussen die bronnen.
Niet zo in een slimme stad. Door data uit de openbare ruimte van de stad te koppelen en te
analyseren, kan men nieuwe diensten ontwikkelen afgestemd op haar bezoekers en inwoners.

Horizontale visie en strategie
Meer en meer lokale beleidsmakers en stadsdiensten
ontwikkelen een horizontale visie en strategie. Daarbij
zet men in op slimme toepassingen gebaseerd op data
uit verschillende bronnen en combineert men gegevens
van verschillende beleidsdomeinen. In een smart city
gebruikt men Internet of Things om na te gaan wat er zich
in real time afspeelt in de stad, hoe deze evolueert en
hoe men de efficiëntie en de leefbaarheid kan verhogen
en op termijn voorspellingen kan maken.

Hoe ziet de data-architectuur eruit?
Om te evolueren naar een smart city is niet alleen data
nodig, maar ook een data-architectuur. Deze bepaalt
hoe data wordt verwerkt, opgeslagen, en wordt afgeleverd om zo de informatie te hergebruiken voor nieuwe
producten en diensten en deze ter beschikking te stellen
aan zijn ecosysteem.

DATA

EINDGEBRUIKERS
inwoners I (lokale) besturen I toeristen I bedrijven I lokale handelaars

APPLICATIELAAG

VERWERKINGSLAAG
integratie van meta data, normalisation,
big data analyse, databeheer

OPSLAGLAAG
private cloud I public cloud I hybrid cloud

NETWERKCOMMUNICATIELAAG
datatransport: internet, wifinetwerk, mobiele netwerken,
IoT-netwerken, vaste IP-netwerken

FYSIEKE LAAG
geconnecteerde systemen of IoT I nutsbedrijven I private data I burger I stadsdata

VEILIGHEID
machtiging
sleuteluitwisseling en beheer
identiteitsbeheer
authenticatie
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Aan welke criteria moet
de data-architectuur voldoen?

Vijf verschillende databronnen
Data afkomstig van vijf verschillende bronnen voedt de architectuur:

Er zijn enkele vereisten voor de data-architectuur
zodat deze op een duurzame manier inzetbaar is in
een smart city context:
• Flexibiliteit: de data moet herbruikbaar zijn voor
verschillende situaties en toepassingen.

1

• Bruikbaarheid: een makkelijk en gebruiksvriendelijk systeem om data voor te stellen en te
visualiseren.
• Open: uitwisseling van data moet onafhankelijk
zijn van type leverancier en technologie.
• Evolutief: aanpasbaar aan de snelle ontwikkeling
van de technologie.
• Beveiligd: op elke laag van de architectuur moet
er maximale aandacht zijn voor cybersecurity
en respect voor gegevensbescherming.
• Interoperabel: verschillende autonome, heterogene systemen, apparaten en platformen moeten
met elkaar kunnen communiceren.

data afkomstig van IoT-technologie
(sensoren, camera’s, mobiele
toestellen, …)

5

data van burgers via
sociale media en burgerparticipatieplatformen

2

data van de
stad of gemeente

• Toegankelijk: gemakkelijke toegang tot data aan
de hand van API’s.

private
data

4

data van derde partijen
(netbeheerders, overheidsagentschappen, weersinfo, …)
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Connectiviteit, een onmisbare schakel

Connectiviteit is een onmisbare schakel in de dataarchitectuur en is de drager om ze te transporteren.
Daarbij is er nood aan diverse technologieën om
kwaliteitsvolle connectiviteit te garanderen.
Voorbeelden van draadloze
IoT-connectiviteitstechnologieën
De keuze van een draadloos protocol wordt
bepaald aan de hand van datavolume, afstand
en energieverbruik.

Een connectiviteitstechnologie kiezen?
Met deze parameters houdt u best rekening
• Over welke afstand wordt de data
getransporteerd? PAN, LAN, NAN of WAN?
• Hoeveel bandbreedte hebt u nodig?
• Welk energieverbruik hebt u nodig?
Hoe langer de afstand, hoe meer energie.
• Is het mogelijk de connectiviteit te onderbreken
om energie te besparen?
• Zijn de verschillende netwerktechnologieën
interoperabel?
• Is er end-to-end security voorzien?

Nieuwe ontwikkelingen
voor smart cities
Er zijn nieuwe technologieën beschikbaar, die toepassingen voor smart cities
vergemakkelijken.
5G-netwerken
Met 5G-netwerken kunnen meer dan
100 apparaten per vierkante meter
met elkaar communiceren. 5G is 100
keer sneller en verbruikt 10 keer minder
energie dan 4G.
Laagvermogen-netwerken

BLUETOOTH

SIGFOX

NB-IOT

DATADOORVOERSNELHEID

Tot 2 Mbps

100 bps

250 kbps

BEREIK

10 tot 100 m

10 tot 25 km

2,5 tot 5 km

< 10 jaar

> 10 jaar

> 10 jaar

LEVENSDUUR BATTERIJ

Laagvermogen-netwerken zijn een
manier van communiceren door
sensoren met het internet te verbinden,
waarbij kleine hoeveelheden data
over beide richtingen kunnen worden
verstuurd, over lange afstanden en op
moeilijk bereikbare plaatsen. De kracht
van het signaal is tien keer zo sterk als
dat van een gsm-netwerk.
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Partnerships waarbij de burger centraal staat

Waar publieke en private actoren kunnen samenwerken
in een open ecosysteem ontstaan de meest inspirerende
toepassingen voor smart cities. Het is daarom belangrijk
voor steden om verschillende databronnen open te
stellen en combinaties mogelijk te maken.

juridisch

overheidsinstanties en
intercommunales

En daar ligt nu net de uitdaging voor lokale besturen.
Hoe breng ik een dynamiek tot stand waar verschillende ecosystemen slimme toepassingen creëren,
die tegemoet komen aan specifieke behoeften?
De vele Hackatons die door steden worden georganiseerd, zijn een voorbeeld van co-creatie. De Living
Labs, gesubsidieerd of een initiatief vanuit de private
sector, genereren eveneens innovatieve oplossingen of nieuwe marktontwikkelingen in co-creatie.
Deze publiek-private-academische partnerschappen
behandelen zowel technische als infrastructuuraspecten en niet-technologische aspecten. Zo werken
zij aan nieuwe financiële modellen en nieuwe zakenmodellen, publieke perceptie, vereiste vaardigheden
en beleidsimplicaties, zoals lacunes in de wetgeving
die nieuwe ontwikkelingen verhinderen.

steden

SMART
CITIES
finance & assurance

stedelingen

universiteiten en
onderzoekscentra

bedrijven
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Waar we over praten als we over data spreken

Data is niet meer weg te denken uit onze samenleving. Smartphones, wearables, camera’s en slimme energiemeters … ze genereren allemaal continue data. Ook wel eens big data genoemd. Maar wat is dat nu, big data?
En welke types data zijn er nog? We zetten het even op een rij.

Big data

Real-time data

Open data

Big data zijn grote datasets die niet op een conventionele manier kunnen worden behandeld, omdat ze
de mogelijkheden van de gebruikelijke technologische
hulpmiddelen voor het verzamelen, beheren en verwerken ervan overschrijden. Daarvoor gebruikt men
specifieke analysetechnieken. Big data kenmerkt zich
door de 4 V’s:

Real-time data is informatie die direct na het verzamelen wordt aangeleverd. Er is geen vertraging
in de tijdigheid van de verstrekte informatie.
Deze data is meestal afkomstig van IoT-toepassingen, zoals intelligente mobiliteitstoepassingen
en monitoringsystemen.

Open data zijn de digitale gegevens die ter beschikking worden gesteld met de technische en juridische
kenmerken die nodig zijn zodat ze door iedereen op
elk moment en overal vrij gebruikt, hergebruikt
en opnieuw gedistribueerd mogen worden. De kwaliteit van de data bepaalt onder meer het succes van
gebruik van open data.

• Velocity (snelheid): hoge snelheid waarmee
gegevens worden gegenereerd maar ook weer
kunnen verdwijnen (bv. Twitter)

• Volume: groot volume of omvang van data
• Variëteit: de data kent veel variatie, zowel in
structuur, piekvolumes als in betekenis

• Veracity (onzekerheid): wisselende
(data)kwaliteit en betrouwbaarheid maakt
het gebruik van de data onzeker
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Hoe analyseren we big data?

Om de grote datasets te analyseren gebruikt men softwareanalysetechnieken zoals datamining,
semantische technologie en artificiële intelligentie. Daarbij kan men het verleden nagaan,
maar ook toekomstvoorspellingen maken. Onderstaande figuur licht dit toe.

Naar het verleden toe
Descriptieve analyse:
data-analyse die aantoont wat er
is gebeurd en berust op feiten.
Analyse van beelden, foto’s
en bijvoorbeeld sociale media.
Diagnostische analyse:
analyse van data om inzicht te
verwerven waarom een bepaalde
gebeurtenis heeft plaatsgevonden.

HOE KUNNEN
WE DE UITKOMST
GARANDEREN?

VALUE

12

WAT GAAT ER
GEBEUREN?
WAAROM IS
HET GEBEURD?

PRESCRIPTIEVE
ANALYSE

WAT IS ER
GEBEURD?

VOORSPELLENDE
ANALYSE
DIAGNOSTISCHE
ANALYSE

DESCRIPTIEVE
ANALYSE
DIFFICULTY

INFORMATIE

INZICHT

OPTIMALISATIE

Naar de toekomst toe
Voorspellende analyse:
door de grote hoeveelheden realtime data worden patronen in beeld
gebracht en voorspellingen gedaan
over de toekomst.
Potentiële risico’s en mogelijkheden
worden geïdentificeerd.
Prescriptieve analyse:
hier analyseert men data en transformeert deze ogenblikkelijk in aanbevelingen om de visie en strategie
van de stad of gemeente uit te voeren.

DATA
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Beleidsmaatregelen rond open data

Europa

Wallonië

De Europese hergebruiksrichtlijn van overheidsinformatie (PSI Directive) zoals aangepast in 2013
is in herziening. Het Open Dataportaal van de EU
(EU ODP) in 2012 opgezet geeft toegang tot open
data van EU-instellingen en -organen.

Op het niveau van het Waalse Gewest trad een besluit rond open data in werking op 1 september 2017.
Als onderdeel van de ontwikkeling van het Digital
Wallonia-platform biedt het Digital Agency een open
data-service aan om open gegevens van openbare
diensten in Wallonië te consolideren.

Federale overheid
Op 24 juli 2015 zette de Ministerraad het licht op
groen voor een federale open datastrategie.
Openheid van overheidsdata is voortaan de regel.
Meer dan 6.500 datasets zijn beschikbaar van federale,
regionale en lokale overheden.

Vlaanderen
Op 23 september 2011 keurde de Vlaamse Regering
een conceptnota over open data goed met een aantal strategische krachtlijnen. Het Open Data Portaal
beschikt over een groot aantal datasets van de
Vlaamse overheid en lokale besturen die beschikbaar
zijn voor hergebruik.

Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en zijn besturen
hebben een open data-portaal gerealiseerd.
De Brusselse openbare diensten en sommige van
hun partners stellen nu hun gegevens open, volledig
in lijn met de gewestelijke smart city-strategie.

Lokale besturen
Heel wat lokale besturen hebben een eigen
open data portaal ontwikkeld, zoals Gent, Brussel
en Andennes.

Standaarden en het belang
van consistente protocollen
Om intelligente toepassingen voor smart cities te creëren
moet er verder ingezet worden op standaarden en protocollen. Deze zorgen ervoor dat data geïntegreerd wordt,
onafhankelijk van type leverancier, systeem of bron.
Heel wat organisaties ontwikkelen standaarden en protocollen rond metadata, dataplatformen en de noodzakelijke lagen. De meest gekende organisaties zijn:
•
•
•
•

IEEE Standards Association (IEEE-SA)
Fiware
CKAN
INSPIRE (geografische data)

Ook grote technologiespelers promoten hun eigen
standaarden en protocollen, zoals Microsoft Azur en IBM
Watson IoT Platform. Momenteel zijn er meer dan 700
data architectuurplatformen beschikbaar. Er is nog geen
duidelijke winnaar, maar zonder twijfel zal een consolidatie zich opdringen de komende jaren. Verschillende
industriële consortia bepreken de interoperabiliteit van
data-architecturen en IoT-systemen. Bijkomend, zien
ook steden en gemeenten de meerwaarde van samen te
werken met dezelfde protocollen en standaarden.
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Licentie- en businessmodellen voor open data

Wat is de Return on Investment (ROI) van data? Daarvoor maak je best het onderscheid tussen open, gedeelde en gesloten data,
ongeacht of het over overheidsdata, commerciële of persoonlijke data gaat.
Zelf eigenaar
U bent zelf eigenaar van de data. Dit is het meest
eenvoudige scenario. U bepaalt zelf met wie u data
deelt en of u er een vergoeding voor aanrekent.

Open data delen van andere organisatie
Wanneer u open data deelt van een andere organisatie, dan wordt de mogelijkheid om die data te hergebruiken bepaald door het type licentie dat is afgesloten. Er zijn verschillende modellen en mogelijkheden
om de data ter beschikking te stellen voor hergebruik:
Creative Common Zero verklaring (CCO): Dit is geen
licentie, maar een verklaring waarmee de instantie afstand doet van alle rechten voor zover dit wettelijk is
toegestaan en de data in het publiek domein plaatst.
De gebruiker mag de data hergebruiken voor eender
welk doel, zonder een verplichting op naamsvermelding.
Gratis open data licentie (CC BY): Met deze licentie
doet de instantie geen afstand van haar rechten, maar
mag de data voor eender welk doel hergebruikt worden,

ook voor commerciële doeleinden. Het is gratis en er
zijn slechts minimale restricties (naamvermelding).
Deze licentie is standaard voor de publieke sector en
valt onder het decreet betreffende het hergebruik van
overheidsinformatie.
Andere licentiemodellen
• open datalicentie tegen billijke vergoeding voor
alle soorten hergebruik
• gratis open datalicentie voor niet-commercieel
hergebruik
• open datalicentie tegen billijke vergoeding voor
commercieel hergebruik

Businessmodellen voor de prijsstelling

voor geavanceerde functionaliteiten, de premiumversie.
Cross subsidy: Door de open data open te stellen
verhoogt men de waarde van een complementaire
dienst zodanig dat men hierop meer winst kan maken. Deze extra winst financiert dan de kost van
het openstellen van de data.
Networking effects: In dit model stellen diverse
partijen, publiek en privaat, de data open en onderhouden ze. Iedere partij verhoogt de kwaliteit van
de data en verrijkt ze. Elke partij haalt hier voordeel uit.

Gedeelde data

Wanneer open data hergebruikt wordt om een product
of dienst aan te bieden, zijn volgende modellen gangbaar:

Data die gedeeld wordt met een bepaalde groep van
gebruikers via specifieke toegangsrechten voor een
bepaald doel.

Normal pricing: Men betaalt een prijs voor de dienst
of het product.

Gesloten data

Freemium: De basisversie van een product of dienst is
gratis of het gebruik is beperkt in de tijd. Men vraagt geld

Data die bepaalde personen enkel binnen de eigen
organisatie kunnen zien en enkel voor intern gebruik, bv. medische gegevens, veiligheidsplannen.

DATA

De ROI van data

OVERHEID

COMMERCIEEL

PERSOONLIJK

Wat neemt u zeker
op in aanbestedingen?
• de globale open data strategie van
uw gemeente

INTERNE
TOEGANG

EXPLICIET
TOEGEWEZEN DOOR
EEN CONTRACT

TOEGESCHREVEN
TOEGANG

PUBLIEKE
TOEGANG

IEDEREEN

Persoonlijk contract

Toegang op naam

Via authenticatie

Licentie met
beperkt gebruik

Open licentie

• omschrijving rond eigendom van
data
• de grote lijnen van wat u wil
bereiken, d.w.z. functionele
specificaties
• zet in op “Security by design”

Let op voor vendor lock-in:

GESLOTEN

GEDEELD

OPEN

BIG DATA

MEDIUM DATA

SMALL DATA

Bron: Open Data Institute

• de leveranciers moeten de
beschikbaarheid van gegevens
garanderen en aan het einde van het
contract toestaan de gegevens op te
leveren
• leveranciers werken met open API’s
of webservices om integratie van
data, communicatie tussen data
architecturen en interoperabiliteit
tussen systemen mogelijk te maken
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Hoe houdt men alle data in een slimme stad veilig?

Het gebruik van technologieën om slimme steden te creëren, zorgt ook voor uitdagingen op het
vlak van gegevensbeveiliging. Steden moeten niet alleen denken aan cybersecurity, maar ook
rekening houden met de bescherming van gegevens van burgers en hoe men ermee omgaat.

Het belang van cybersecurity
Tegen 2020 zullen tientallen miljarden digitale apparaten in de EU verbonden zijn met het internet.
Het Internet of Things (IoT) is een feit. Dit is een extra
belasting voor hedendaagse ICT-systemen.
Beveiligingsincidenten, zoals technische storingen
en virussen, komen steeds vaker voor. En ze oplossen
wordt steeds lastiger.
Bovendien geldt vanaf mei 2018 de nieuwe Europese
richtlijn over Netwerk- en Informatieveiligheid (NIS).
Deze bevat nieuwe verplichtingen rond cyberveiligheid voor zowel de lidstaten zelf als voor bepaalde
ondernemingen die verantwoordelijk zijn voor kritieke infrastructuren.
Aandacht voor cybersecurity is cruciaal voor lokale
besturen die meer en meer met data omgaan en
IoT-apparaten integreren. Deze vormen immers

nieuwe toegangspunten voor cybercriminelen.
Zich voorbereiden is daarom de boodschap.
Met een grondige risicoanalyse, veerkrachtige systemen en door de beveiliging van bij het begin van
het ontwerp mee te nemen, kan men het systeem
beter beschermen voordat zich een groot incident
voordoet. Gebeurt het toch, dan moet men snel
de nodige beslissingen kunnen nemen om:

1 op 5
lokale gemeentewebsites in Vlaanderen gebruiken
geen veilige HTTPS-verbinding voor hun digitaal loket. (bron: Nobot)

• de controle te herwinnen
• de continuïteit van de activiteit of de missie te
waarborgen
• de systemen snel weer in goede staat te brengen.
Bijkomend loont het de moeite zich te verdiepen in
Blockchain. Door deze methode kan men op een beveiligde manier operationele transacties of gegevens
uitwisselen met een of meerdere partijen.

€ 400 miljard
kosten cyberaanvallen de wereldeconomie
naar schatting per jaar. (bron: Europese Commissie)

DATA

Bescherming van persoonsgegevens
Hoe beschermt men de gegevens van burgers?
En hoe gaat men er correct mee om? Op 25 mei 2018
gaat de Algemene Gegevensbeschermingsverordening (GDPR) van de EU (25 mei 2018) van kracht.
Om gegevensbeschermingsbeginselen wettelijk te
verplichten introduceerde de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) de begrippen
‘gegevensbescherming door ontwerp’ en ‘gegevensbeschermingseffectbeoordeling’. Deze moeten opgenomen worden in de ontwerpspecificaties van een
product of dienst. En, ze moeten vanaf het begin van
het project en gedurende de volledige levenscyclus
worden nageleefd.
In een smart city-context is dit geen evidentie.
Verschillende technologieën komen samen,
de gegevensverwerking is complex en de maatschappelijke impact is zeer ruim. Bovendien gaat
het over zeer grote en complexe gegevensstromen,
tal van dataeigenaars en talloze opslag- en verwerkingsactiviteiten.
Een goede samenwerking met de industrie is daarom
van cruciaal belang.

Veilige communicatie dankzij stadsapp
Sint-Truiden communiceert snel en gericht met haar burgers dankzij de all-in-one stadsapp,
gelanceerd in 2017. Ze omvat alle stadsdiensten, lokale handelaars en verenigingen.
Naast het aangeven van defecten in de publieke ruimte, kunnen burgers ook veilig officiële
documenten digitaal ondertekenen.

15%

30%

1 minuut

van de burgers gebruiken
reeds de app

meer werkefficiëntie
in het stadsmagazijn

om documenten voor
burgerzaken aan te vragen
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Hoe ga je van start?

Elk vanuit hun bevoegdheid verzamelen lokale overheden heel wat datasets om de basisfuncties te
ondersteunen. Dit werkt ook prima. Op lange termijn mist men echter heel wat opportuniteiten,
omdat datasets binnen en tussen departementen vaak niet compatibel zijn. Men kan ze dus niet hergebruiken voor andere doeleinden. Om een smart city te creëren moet men het silodenken overstijgen.

01

02

03

Lokale besturen

Onontgonnen domeinen

Visie en strategie

Veel steden en gemeenten stellen open data ter beschikking, waarvan de finaliteit meestal niet gekend
is. Toch is het belangrijk om te blijven inzetten op
open data omdat de scenario’s voor gebruik van deze
data door derde partijen zal gebeuren.

Er zijn heel wat onontgonnen domeinen waar nog
geen of onvoldoende data voor beschikbaar is:
• type verkeer dat door de stad rijdt
• gedrag van consumenten in het stadscentrum
• luchtkwaliteit
• energieprofiel van openbare gebouwen

Wil men als lokale overheid met data van start gaan,
is het belangrijk om aan te geven wat de visie en strategie is rond data. Hoe zal de stad zich organiseren?
Hoe zal ze omgaan met data? In welke mate hecht
de stad belang aan data ?

Het is belangrijk om ook deze onontgonnen terreinen aan te boren en nieuwe scenario’s te ontwikkelen in co-creatie met derde partijen.

Een ding staat vast. Steden die inzetten op oplossingen
waarbij data wordt gebruikt vanuit verschillende systemen om het stadsbeheer op een holistische manier
te optimaliseren, zijn de winnaars van morgen.

DATA

Starten met data in kader van
smart city ontwikkeling in 10 stappen
1

Start vanuit een duidelijk probleem,
een hypothese of een uitdaging.

2

Zet een multistakeholdergroep op met experten uit
publieke en private sector.

3

Inventariseer wat er vandaag aan data aanwezig is in uw stad of gemeente.
Betrek hier alle diensten bij.

4

Zorg voor een nulmeting, een referentiekader, zodat men de impact van
de genomen maatregelen kan meten.

5

Zorg dat het vooropgestelde objectief meetbaar is aan de hand van de data die
wordt gecreëerd en visualiseer de analyse. Evalueer de resultaten ten opzichte
van het vooropgestelde objectief.

6

Start met kleine IoT-toepassingen, die real-time datasets genereren op kleine
schaal. Ga voor een horizontale smart city-aanpak en hou rekening met gebruik
van data door diverse entiteiten.

7

Zorg dat het project gedragen wordt in de stad en voorzie een realistisch budget
en de nodige projectmedewerkers.

8

Test de oplossing met de eindgebruikers en gebruik hun feedback.
Deel succes en falen.

9

Sta open voor beleidsbeslissingen die gebaseerd zijn
op gebruik van real-time data.

10

Bij succes rol het initiatief uit over de ganse stad of gemeente (schaalvergroting)
en bekijk of nieuwe scenario’s met de data ontwikkeld kunnen worden.

De meters zijn geconnecteerd
met een draadloze communicatietechnologie.

1

2

Plaatsen van
slimme meters.

De gegevens worden samengebracht,
verwerkt en geanalyseerd.

Interventie ter plaatse indien
technisch probleem.

Elke Antwerpse woning krijgt een slimme watermeter
Tegen 2020 zullen 205.000 intelligente watermeters geïnstalleerd zijn bij alle
Antwerpenaren. De watermeterstand wordt dan real-time gelezen via het
draadloze netwerk.
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Databeleid in de moderne stad versus de geconnecteerde slimme stad

DE MODERNE
STAD
VAN VANDAAG

Vereist een sterke
stedelijke en civiele
infrastructuur gebouwd
door stadsarchitecten
en planners.

INFRASTRUCTUUR

DE GECONNECTEERDE
SLIMME STAD

Vereist een sterke digitale
infrastructuur gebouwd
door digitale architecten,
gebaseerd op een open
smart city data-architectuur.

Georganiseerd per bewezen, gesloten proces.

ORGANISATIE

Georganiseerd op basis
van vertrouwen, transparantie en samenwerking.

Data zijn georganiseerd
in silo's met geen of
beperkte mogelijkheden
om ze tussen afdelingen
te delen.

Data worden enkel
verzameld voor operationele doeleinden
en dienstverlening,
telkens aangestuurd
door de respectievelijke lokale afdeling.

DELEN

VERZAMELEN

Data heeft meerdere
eigenaars en integratie
van data is geautomatiseerd. De private en
publieke data architecturen (IoT-platforms) zijn
verbonden en communiceren met elkaar.

Data worden uitgebreid
verzameld in alle diensten. Duplicatie
van infrastructuur en datasets bestaat niet.

DATA

De datakwaliteit is laag,
maar kan ad hoc gebruikt
worden wanneer basisanalyses worden uitgevoerd.

Data vormen geen essentieel
onderdeel van besluitvormingsprocessen. Gegevens worden in rapporten
gebruikt, maar meestal op
een vluchtige manier en
met weinig verwijzing naar
beslissingen die men moet
nemen.

Verbeteren van diensten en
processen met behulp van
data zijn vaak gebaseerd op
zeer eenvoudige analyses en
gebeuren eerder ad hoc in de
hele organisatie. Datadashboards zijn niet routinematig
beschikbaar en processen
zijn niet geautomatiseerd.

KWALITEIT

BESLUITVORMING

ANALYSES

Alle data zijn van bruikbare kwaliteit volgens de
kwaliteitsgegevensstandaarden (nauwkeurigheid,
volledigheid, meeteenheid,
consistentie).

Data worden gezien als een
essentieel onderdeel van
proactieve besluitvorming,
een holistische visie en een
organisatorisch voordeel.
Gegevens zijn tijdig beschikbaar en worden gebruikt om
intelligente en geïntegreerde
inzichten te verkrijgen,
die proactieve besluitvorming consistent in de hele
organisatie ondersteunen.

Data worden waar mogelijk
in real time gebruikt, vaak
met open API’s, ter ondersteuning van het verbeteren
van diensten en processen.
Processen die weinig of geen
menselijke oordeelsvorming
vereisen, zijn geautomatiseerd en geoptimaliseerd.

Diensten en prestaties worden niet geëvalueerd met
behulp van de beschikbare
data.

PRESTATIES

Real time data ondersteunen diensten en prestaties
en worden gebruikt om
de performantiecriteria
op te volgen.

Gegevensbescherming
is een belangrijke reden
om geen gegevens te
delen en ter beschikking
te stellen van derde
partijen voor hergebruik.

De meeste medewerkers
proberen niet routinematig
gegevens te gebruiken om
hun werk te verbeteren.

OPENHEID

MEDEWERKERS

Het open dataportaal maakt
deel uit van de stadswebsite,
open by default. Alle open
data zijn machineleesbaar
in standaard open formaat
en gebruiken waar mogelijk
open API’s.

Medewerkers zijn zeer datageletterd en de cultuur van
de organisatie verwacht dat
gegevens worden gebruikt
bij (proactieve en voorspellende) besluitvorming
en dienstverlening.

21

22

DATA

12

Wat is er nodig om succesvol een smart city te ontwikkelen?

Visie en
strategie
• Ontwikkel een datastrategie en integreer ze in
de smart city-strategie. Vertrek van de specifieke
noden van uw stad of gemeente en haar inwoners.
• Maak een inventaris op van welke data u heeft
en betrek de diverse departementen en lokale
overheidsinstanties. Werk een kader met welke
informatie nodig is uit voor de inventarisatie.
• Omarm de mogelijkheden die data biedt. Zet in
op data en smart city-vaardigheden.
• Duid een schepen met de bevoegdheid “digitalisering” en een Chief Data Officer aan. Haal zo
maximaal het voordeel uit data en zet daarbij in
op kwaliteit, standaarden, beveiliging en gegevensbescherming.
• Creëer openheid en transparantie voor alle spelers door een open databeleid te voeren.

Partnerships
en derden
• Stimuleer het gebruik van open data door derden
en stel promotie- en marketingcampagnes op.
• Integreer lokale data met regionale of federale
data.
• Zet multi-stakeholdergroepen met actoren uit
de publieke en private sector op. Werk zo toe naar
end-to-end data waardeketens, die inspelen op
uw lokale uitdagingen.
• Zet partnerships op met de private sector. Maximaliseer zo de waarde van data en zorg als stad
of gemeente ervoor dat je in de driver’s seat zit.
• Ga voor een open en wendbare IT-infrastructuur
en data-architectuur, die zich aanpast aan de veranderende noden van de stad en haar burgers.
• Ga buiten de grenzen van je stad en sla de handen
in elkaar met andere steden en gemeenten. Voor
kleinere steden en gemeenten is het interessant
om een gemeenschappelijke data-architectuur
te ontwikkelen.

Uitrol en
beveiliging
• Zorg voor interoperabiliteit van alle datasystemen en beperk het risico van 100% afhankelijkheid
van een enkel bedrijf.
• Maak duidelijk wie eigenaar is van de data in
een vroeg stadium en moedig zo een preventieve
aanpak van dataverzameling aan.
• Werk een informatieveiligheid- en beheersplan
uit met focus op cyberweerbaarheid. Cybersecuritymanagement beïnvloedt alle afdelingen en moet
zicht richten op alle stakeholders.
• Investeer in de uitrol van 4,5G en 5G netwerken,
alsook in laagvermogen connectiviteit. Ga intelligent om met bandbreedte en energieverbruik.
• Verlaat de klassieke lastenboeken en streef naar
performantiecontracten. Beschrijf functionele
specificaties en vereisten, zodat de contractant
in samenspraak met het bestuur kan bepalen hoe
hij dit resultaat gaat bereiken.
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Intelligente vuilnisbakken in Brussel
Sinds 2015 beschikt Brussel over slimme vuilnisbakken in de voetgangerszone. Deze vuilnisbakken
persen het afval samen, waardoor hun capaciteit zes
keer groter wordt. Bovendien is elke vuilnisbak voorzien van een datatransmissiesysteem, dat een waarschuwing verzendt wanneer de vuilnisbak vol is.
De balans is positief. De stad moet nu zes keer minder
vuilnis ophalen, wat een flinke besparing oplevert.

Gerpinnes creëert slimme begraafplaats
Gerpinnes plant de volledige digitalisering van haar begraafplaatsen. Een drone neemt
foto’s van de begraafplaatsen om ze op te nemen in het digitale begraafplaatsenplan.
Grafdelvers werken de concessiegegevens bij met een mobiele app. En ook burgers gebruiken
de app om concessies te zoeken op basis van verschillende criteria. Daarnaast biedt een
e-shop diensten aan zoals het leveren van bloemen en het schoonmaken van de grafzerk.

18

slimme vuilnisbakken

6

keer minder afvalophaling

lege vuilnisbakken

halfvolle vuilnisbakken

volle vuilnisbakken
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“Met data creëert men intelligente en geïntegreerde inzichten
over de silo’s heen, die proactieve besluitvorming consistent ondersteunen,
alsook de processen en diensten in de hele organisatie.”
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