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Programma

• Inleiding op smart cities en big data

Dirk Brounen -TIAS

• Het DNA van Slimme Steden
Gert Jan Hagen - SpringCo

• Vragen en discussie



Smart cities en big data

Dirk Brounen



Smart cities

• Een slimme stad, is een omgeving die zich tijdig zich tijdig aanpast

• Aan veranderende behoeftes van haar bewoners:

 demografie

 energie

 mobiliteit

 leefstijl & cultuur

 betaalbaarheid

• Zo’n slimme stad, is een aantrekkelijke stad op de lange termijn

• Wie maakt steden slim (of dom)?



Smart city governance

De lange termijn planning

De organische groei

Top-down grip vanuit het gemeentehuis

Stap voor stap, soms met vallen en opstaan

De overtuiging van de beleidsambtenaar

May the best plan win!

Hoe smart wordt dan de stad?



De data driven stad

• De kwaliteit van de stad wordt bepaald en beoordeeld door haar bewoners.

• Diepe en gedetailleerde kennis over deze bewoners als vertrekpunt

• Big data als alternatief voor:

– De nieuwbouwplanning van de wethouder (zijn 4 jaar termijn)

– Het woonbehoefte onderzoek (onder een kleine steekproef)

– Het grondbedrijf als sluitpost voor de gemeentebegroting 



Slimme steden, een kwetsbare evenwicht



Het DNA van Slimme Steden

Gert Jan Hagen



50 mensen hebben dezelfde reis gemaakt

Locatie x, wachten op pendel, wachten op 
station,  afhankelijk van dienstregeling NS

Behoeften worden manifest



Andere inrichting van de stad
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Data worden leidend

Complexity

V
a

lu
e

Descriptive

Diagnostic

Predictive

Prescriptive

What happened?

Why dit it happen?

What will happen?

How do we make it happen?
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Slim afval verzamelen
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Stap 1. De klant

Naam

Adres

Rekeningnummer

Afvalgedrag

Levensfase

Koopkracht

Reviews

Woningtype

Verhuizingen

Media

Hobbies

Klikgedrag

...

+
2871SC 28          2871SC 30 2871SC 32 2871SC 34   2871SC 36 2871SC 38 2871SC 40 2871SC 42

Slim afval verzamelen
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Stap 2. Kans op deelname

P

1

0

Slim afval verzamelen
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Stap 3. Potentiële klanten in Wassenaar

Slim afval verzamelen



Stap 4. Beste plek voor de inzamelpunten

Slim afval verzamelen



Het woonbeleid baseren we nog 

steeds op enquêtes.

Tijd voor verandering.  

Bovendien, men doet lang niet 

altijd wat men zegt te gaan doen. 



Stated and revealed
Robinson Cano back in New York
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Waarheen verhuizen hoogopgeleide 

jongeren?
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Voorspelling van de woningvraag
Hoogopgeleide jongeren

Koopkrachtige gezinnen

Empty nesters

Etcetera



Hoeveel vragers naar uw product?



Sleutelen aan het DNA



Deze data stellen u in staat om

als gemeente te weten welke woonmilieus u 

aan de voorraad moet toevoegen.

als ontwikkelaar te weten of  er voldoende 

vraag is naar uw nieuwe woontoren.

als corporatie te weten hoe u de doorstroming 

kunt bevorderen.

als belegger te weten waar de kans op 

waardegroei hoger is



Stel dat Rotterdam op Amsterdam 

gaat lijken.
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020 in 010

Woningprijs
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020 in 010

Woningprijs
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020 in 010

Voorspelling woningprijs 
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020 in 010

Woningprijs



Dank u voor uw aandacht



Leven in data



Leestips

- www.spring-co.nl

- smart cities krant, rijksoverheid 

- understand smart cities: an integrative framework

Bezoek en volg ons!

www.vastgoedlab.nl  

www.tias.edu






