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De digitale revolutie raast ondertussen voort. Het gaat snel, 
sneller, snelst. Digitale technologieën wordt steeds krachti-
ger, sneller en compacter. Ze raken ook meer en meer 
geïntegreerd in de fysieke wereld, in onze leefomgeving. 
Daarmee gaat de digitale ontwikkeling een nieuwe fase in. 
De Brabantse stad (en het dorp!) van de toekomst is er een 
van stenen én pixels. Een platform waar fysieke zaken als 
gebouwen en wegen en digitale dingen zoals sensoren, 
iBeacons, slimme meters en apps met elkaar zijn versmolten. 
Het onderscheid tussen offl ine en online, analoog en digitaal, 
vervaagt. Via het internet worden alledaagse voorwerpen met 
het digitale netwerk verbonden, waardoor ze gemakkelijk 
informatie kunnen uitwisselen. Zo produceren we, rijdend in 
onze auto’s en surfend op het (mobiele) internet, enorme 
hoeveelheden data, waardoor alles meetbaar is geworden: 
van onze hartslag tijdens het joggen tot ons aankoopgedrag in 
winkels. En de databerg groeit exponentieel. 

#slimbrabant redactioneel
Joks Janssen

Datafi cering vraagt
om debat
Ruim een kwarteeuw geleden begon een revolutie die de wereld 
op zijn kop zette: van kaartenbak naar diskette, van papier naar 
beeldscherm, van typex naar ‘delete’. Begin jaren tachtig werd 
de eerste Personal Computer in Nederland geïntroduceerd. 
Wie herinnert het zich nog? Het werd een groot succes. Binnen 
enkele jaren was er geen boekhouder of bankbeamte meer te 
vinden die niet zo’n handige ‘microcomputer’ op zijn/haar bureau 
had staan. Begin jaren negentig kwam daar de introductie van 
het internet bij. Nu, in 2015, vallen bedrijven, scholen en 
ziekenhuizen stil als de stroom uitvalt of, nog erger, de Wifi -
verbinding hapert. Zonder pc, tablet en mobiele telefoon kunnen 
we niet meer werken, zonder internet hebben we geen leven. 
Onze economie is ervan afhankelijk. Onze maatschappij is er 
op ingericht. 

Directeur BrabantKennis | Bijzonder 
hoogleraar Ruimtelijke Planning en Cultuur-
historie in Wageningen | Houdt van ruimte 
voor improvisatie en initiatieven van onderop 
| Studeerde stadsplanning en stedelijk 
ontwerp in Eindhoven | @JoksJanssen
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We zitten middenin een enorme data-explosie. Negentig 
procent van de digitale informatie is de afgelopen twee jaar 
geproduceerd. Volgens sommige deskundigen is big data de 
nieuwe olie van onze digitale samenleving. We moeten ze 
alleen leren raffineren. Grote Techbedrijven als Microsoft, 
Alphabet (voorheen Google), Facebook en TomTom doen dat al. 
Ze benutten sensordata, data uit sociale media, mobiele data 
(lokatiegegevens) en zoek- en surfdata, om ons als consumen-
ten gepersonaliseerde diensten aan te kunnen bieden. 
Verschillende soorten data, exponentieel toenemende 
rekenkracht en nieuwe analysetechnieken meten voorheen 
onmeetbaar gedrag en leggen nieuwe patronen bloot. 
Bijvoorbeeld in de Brabantse landbouw, waar met behulp van 
drones, sensoren en computers steeds meer data worden 
verzameld over gewasgroei, het weer en bemesting. Daarmee 
kunnen oogsten worden geoptimaliseerd en ziektes van vee 
tijdig gesignaleerd. Het is slechts een van de vele Brabantse 
bedrijfstakken die steeds meer gestuurd wordt door data. Niet 
voor niets wordt gesproken over ‘slimme landbouw’, ‘slimmer 
zorg’, ‘slimme industrie’ en ‘slimme steden’. Het idee achter al 
deze concepten is dat door middel van data vraag en aanbod 
van diensten en producten - op het gebied van voedsel, 
gezondheid, energie en verkeer - beter op elkaar afgestemd 
worden. Via apps kunnen bezoekers van grootschalige 
evenementen zien hoe druk het is en hun bezoek nog even 
uitstellen tot een rustiger moment. Of auto’s met sensoren 
krijgen automatisch een alternatieve route voorgeschoteld  
bij opkomende verkeersdrukte. 

De ‘dataficatie’ van Brabant biedt kansen. Niet alleen voor 
bedrijven, ook voor burgers, overheden en kennisinstellingen. 
Slim gebruik en analyse van de data die we genereren, kan 
immers helpen om wijken en buurten leefbaarder te maken, de 
zorg efficiënter te organiseren, de veiligheid van uitgaansge-
bieden te vergroten, fraude te bestrijden en files tegen te gaan. 
Big data staan daarmee voor geweldige mogelijkheden. Het 
recent gelanceerde initiatief van de gezamenlijke Brabantse 
universiteiten, gemeente ‘s-Hertogenbosch en provincie 
Noord-Brabant voor een Graduate School voor Data Science 
speelt hier slim op in. In Klooster Marienburg, het nieuwe 
boorplatform van digitaal Brabant, worden straks allerlei 
intelligente raffinagetechnieken ontwikkeld, die kunnen helpen 
om inzicht te krijgen in de groeiende datastroom. Daaruit 
zullen ongetwijfeld nieuwe, interessante toepassingen volgen 
die helpen om maatschappelijke problemen op te lossen. Het 
belang van deze nieuwe, regionale kennisbron voor digitale 
innovatie kan niet worden onderschat. 

Maar tegelijkertijd kent de data-gedreven en -gestuurde 
samenleving ook haar schaduwzijden en bedreigingen. Onze 
data zijn in handen van commerciële bedrijven en overheden. 
Techbedrijven sluiten steeds vaker contracten met gemeenten 
om slimme stad-, landbouw-, zorg-, of industrieconcepten toe 
te passen. Ze krijgen daarmee veel invloed op de datastromen 
die we genereren. We weten vaak niet precies wat ze ermee 
doen. De belangen van bedrijven, overheden en burgers lopen 
lang niet altijd parallel. Wanneer mogen publieke data worden 
benut voor privaat gewin? En wat te denken van onze privacy, 

met al die sensoren in de openbare ruimte en Apps die ons 
rijgedrag continu monitoren? Hoe zit het met het eigenaar-
schap van ‘onze’ data? En onze veiligheid? Wat als de digitale 
systemen die we in onze steden en dorpen ontwikkelen 
worden gehackt? Hoe meer sensoren, infrastructuren en 
besturingssystemen een internetverbinding krijgen, hoe 
kwetsbaarder het systeem voor manipulatie door kwaadwil-
lenden. En wat als algoritmes met ons aan de haal gaan? 
Willen we wel tot een pakketje data worden gereduceerd? 
Spreken we onze vermogens tot zelf ontwikkelen en maken 
eigenlijk nog wel voldoende aan?

Wat deze speciale BrabantKennis-krant en publicatie laat zien, 
is dat de ‘dataficatie’ van Brabant niet goed of slecht is, maar 
ons voor uitdagende nieuwe vragen stelt. Wij zijn ervan 
overtuigd dat we ons de digitale revolutie eigen moeten maken 
om ze vervolgens naar onze (Brabantse) hand te zetten. Dat 
begint ermee dat we meer weten en beter begrijpen wat er 
eigenlijk gebeurt en wat er mogelijk is. 

Deze publicatie is de voorlopige uitkomst van een zoektocht 
naar wat de data-gedreven en -gestuurde samenleving inhoudt. 
Onder de noemer #slimbrabant zijn we de afgelopen periode 
het gesprek aangegaan met deskundige Brabanders. Via blogs, 
interviews en lezingen zijn we nagegaan hoe het ideaal van een 
slimme regio vorm krijgt, in theorie en in praktijk. Hoewel de 
inzichten en aanbevelingen van de deskundigen even veelvor-
mig en uiteenlopend zijn als hun eigen achtergrond, ervaring en 
expertise doet vermoeden, is één ding wel duidelijk: de 
Brabantse politiek en bestuur worden uitgedaagd de institutio-
nele, morele en juridische kaders te ontwikkelen om de 
data-samenleving in goede banen te leiden. Dat is hard nodig, 
zo stellen diverse geïnterviewden. Er is onbekendheid over het 
juridisch kader van het gebruik van data. MKB ondernemers zijn 
in de praktijk nog huiverig om data te delen. En de (provinciale) 
overheid zelf lijkt vooralsnog onvoldoende gericht op data als 
bron van waarde voor het stimuleren van nieuwe vormen van 
digitale bedrijvigheid, dienstverlening, maatschappelijke 
zelforganisatie en sociale innovatie. 

Als deze krant iets laat zien, is het wel dat de implicaties van 
de dataficering van de Brabantse samenleving potentieel heel 
verregaand zijn. Alle reden dus om er goed over na te denken 
en er - met elkaar - over in gesprek te gaan. Een gesprek dat 
breed en open gevoerd moet worden, niet alleen met verte-
genwoordigers uit overheid, bedrijfsleven en kennisinstellin-
gen, maar ook met betrokkenen uit het inventieve ecosysteem 
van creatievelingen, hackers en sociale ondernemers. Alleen 
wanneer we de collectieve intelligentie van alle betrokken 
Brabanders benutten, kan onze regio voorop lopen in de 
datasamenleving. Een werkelijk slim Brabant ziet de kansen 
van big data en nieuwe technologie, maar gelooft vooral in de 
ideeën van mensen die er wonen, werken en ondernemen om 
deze kansen creatief te benutten en van een Brabantse touch 
te voorzien. •

Joks Janssen
Directeur BrabantKennis
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Big data zijn een big deal. En dat is precies de reden waarom
ik de vertaling van vraagstukken over het gebruik van big data 
naar politiek zo mis, zegt Albert Meijer. Het verzamelen en 
gebruiken van gegevens bepaalt steeds sterker hoe we met 
z’n allen zoeken naar oplossingen voor problemen. Data zijn 
vandaag de dag de basis voor beleid, voor besluiten, diensten 
en toezicht, maar ook voor politieke en maatschappelijke 
debatten. Dat komt vooral door de snelle technologische 
ontwikkelingen: de kosten om data te verzamelen zijn enorm 
gedaald en de mogelijkheden om ze te analyseren en te 
combineren zijn gigantisch toegenomen. In mijn oratie heb ik 
het daarom ook over de stad als een datapolis, legt Meijer uit. 
Een stad die in alle opzichten beïnvloed wordt door de opslag, 
uitwisseling, stromen en analyses van gegevens. Zo’n stad 
kun je niet meer los van haar data zien. Dit past ook perfect 
in ons streven naar een maakbare samenleving op basis 
van rationalisering en professionalisering van processen 
(evidence-based society). De smart city-initiatieven zijn daarvan 
een mooi voorbeeld.

#slimbrabant interview
Albert Meijer

De manier waarop je big data 
inzet is afhankelijk van 

de plek, de opgave,
de mensen
Albert Meijer is hoogleraar Publiek Management, in het 
bijzonder Publieke Innovaties, aan de Universiteit van Utrecht. 
Op 2 juli hield hij zijn oratie met als titel ‘Bestuur in de datapolis: 
slimme stad, blije burger? In oktober is zijn rede verschenen in 
boekvorm. De hoogste tijd voor een goed gesprek over slimme 
steden en hun burgers. 

Hoogleraar aan de Universiteit van Utrecht | 
Onderzoekt vooral de relatie technologie en 
bestuur | Studeerde scheikunde in Nijmegen 
en voorlichtingskunde in Wageningen | 
Gepromoveerd in Rotterdam op parlementaire 
en juridische controle in het informatietijdperk | 
@albertmeijer
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Een datapolis is een stad  
die in alle opzichten wordt 
beïnvloed door data.

TWEE UTOPISCHE VERGEZICHTEN
Als we het hebben over slimme steden en big data, dan zie  
ik eigenlijk twee utopische beelden die sterk het debat 
domineren, vertelt Meijer. Het eerste beeld is dat van de 
alwetende overheid. Ik vergelijk het met een cockpit: een 
centrale plek van waaruit je op basis van volledige informatie 
kunt sturen. Het idee erachter is dat wanneer de overheid (of een 
andere centrale speler) over de juiste gegevens beschikt, ze 
rationelere - en dus betere - besluiten kan nemen. Een 
voorbeeld? Stel dat de politie volledige informatie kan krijgen 
over misdaadpatronen, dan kan ze heel gericht misdadigers 
oppakken. Met het idee zo een veiligere samenleving voor 
iedereen te creëren. Maar vragen over de machtspositie van de 
politie in dat geval en het mogelijk misbruik ervan, of over wat 
we als misdaad benoemen, worden daarbij vaak niet gesteld, 
stelt Meijer. Terwijl juist dat heel fundamentele zaken zijn.

In het tweede beeld is de verzameling van gegevens versnip-
perd. Daar zie je sterk het idee terugkomen van burgers die 
zelf direct de stad vormgeven. En dat past prachtig bij ons
idee van een participatiesamenleving. Ik vergelijk het met een 
vogelzwerm. Een goed voorbeeld is de app Waze, die informatie 
geeft over de omgeving, over het verkeer en waar files en 
opstoppingen zijn. De informatie die deze app gebruikt komt 
rechtstreeks van burgers af. Zo voorzien ze elkaar van informa-
tie en kunnen ze, zoals in dit geval, verkeersopstoppingen 
verminderen of voorkomen. 

Maar ook hierbij heb ik zo mijn vraagtekens. Want volgens  
mij bestaat er niet zoiets als ‘Wij, de burgers’, legt Meijer uit. 
We zijn namelijk allemaal individuen met verschillende 
belangen. Zo denken we allemaal verschillend over hoe er 
omgegaan moet worden met te hard rijden. De een vindt het 
verschrikkelijk onterecht dat er bekeurd wordt voor te hard 
rijden of dat er drempels worden aangelegd om hard rijden te 
voorkomen. Terwijl mensen die aan een straat wonen waar 
systematisch te hard wordt gereden roepen om controle op te 
hard rijden en de aanleg van drempels. Beide groepen zijn ‘Wij, 
de burgers’ - maar wat ze willen is het tegenovergestelde. Het 
is dus belangrijk om dat hele ‘wij-begrip’ open te breken, zegt 
Meijer, en te kijken welke groepen daaronder zitten.  
Je moet willen ontdekken welke waarden een rol spelen.  
En uiteindelijk kun je dan op basis van een belangenafweging, 
via een democratisch proces, een besluit nemen. 

STILZWIJGENDE KEUZEN
Op zich heb ik er geen problemen mee als we de samenleving 
mede vorm willen geven op basis van technologie en big data, 
vertelt Meijer. Alleen gebeurt het vaak vanuit de aanname dat 
‘we’ het allemaal eens zijn over de manier waarop gestuurd 
moet worden en welke informatie ‘we’ daarvoor nodig hebben. 
Onenigheid en verschillende waardenpatronen? Die bestaan 
helemaal niet in zulke toekomstperspectieven. Juist díe 
aanname trek ik ernstig in twijfel, benadrukt Meijer. Keuzes 
worden nu veel te vaak stilzwijgend gemaakt. Er zal altijd een 
bepaalde spanning in de samenleving blijven bestaan tussen 
verschillende waarden en belangen. Dat hoort erbij. Het gaat 
erom dat die waarden en belangen goed tegen elkaar worden 
afgewogen. Het gebruik van data verandert daar niks aan. 

In een stad zal altijd spanning zijn 
tussen verschillende belangen.

GEEN STANDAARD OPLOSSING
Albert Meijer gelooft daarom ook niet in standaard smart city 
-oplossingen. Grote bedrijven als Siemens, Cisco en IBM 
bieden die aan. In hun communicatie hebben ze het vaak over 
‘het realiseren van de doelstellingen van de stad’. Maar een 
stad heeft geen doelstellingen, een stad is een leefgemeen-
schap, legt hij uit. Een mens heeft óók geen doel, een mens 
geeft zin aan z’n leven. En zo geeft een stad – of eigenlijk: zo 
geven alle bewoners - zin aan het leven in die stad. De manier 
waarop je technologie en big data inzet, zal dus afhangen van 
de plek. Dat vraagt om wat ik noem ‘wendbare publieke 
innovatie’. Wat ik daarmee precies bedoel? Eigenlijk dat we  
op een flexibele manier zoeken naar oplossingen die passen 
bij een lokale context. En waarbij je zowel gebruikmaakt van 
lokale als algemene kennis. Daarbij hoort heel erg het idee 
van uitproberen en experimenteren. Niet los van wat er al is, 
maar juist door verder te bouwen op bestaande situaties door 
nieuwe verbindingen te zoeken en aan te gaan. Zo stimuleer je 
ook lokale leer- en innovatieprocessen. Als overheid kun je 
daarbij de rol van regisseur op je nemen. En zo een innovatie-
proces in de samenleving stimuleren en faciliteren. Want 
uiteindelijk draait het ook bij ‘slimme steden’ vooral om de 
samenwerking tussen verschillende partijen. Mét oog voor 
verschillende waarden en belangen en mét of zonder hulp van 
technologie en data. •
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De slimme stad...
niet ver meer hiervandaan

Er is een stad waar chauffeurs met losse handjes in futuristische auto’s 
rijden. Waar ouders op camera’s inloggen om de kinderen in speeltuinen 
in de gaten te houden. Waar lantaarnpalen de lichten dimmen als er even 
niemand in de buurt is. Waar robotbouwvakkers aan de weg timmeren. 
Een stad bestaande uit stenen, en pixels. Waar deze slimme stad ligt? 
Niet ver meer hiervandaan.

Zonder dat we het merken, komt de slimme stad 
steeds dichterbij. De digitale wereld is onzicht-
baar, maar drukt een grote stempel op de fysieke 
wereld. Denk aan sensoren en wifi -netwerken, 
aan apps en iBeacons. Ze duiken overal op. Ons 
leven krijgt een extra dimensie, bestaande uit 
data. We staan daarmee op de drempel van een 
nieuwe werkelijkheid, een nieuw tijdperk. 

DE STAD ALS SYSTEEM VAN SYSTEMEN
De stad waarin we wonen, leven en werken 
bestaat steeds meer uit een systeem van allerlei 
complexe onderdelen. Deze complexiteit heeft 
de belofte, hoe paradoxaal ook, ons leven te 
vereenvoudigen. Digitale technologie kan 
helpen problemen van sociale, economische en 
ecologische aard aan te pakken. 

Complexiteit kan, hoe paradoxaal 
ook, ons leven vereenvoudigen.

Techniek biedt grote kansen, maar het schrikt 
ook af. Het kan zorgen voor een digitale kloof 
tussen tech-savvy mensen en de rest van de 
wereld. De grootste uitdaging bij de bouw van 
de slimme stad is daarom niet de techniek zelf, 
maar de toepassing, acceptatie en omarming 
ervan. Welke rol is hierbij weggelegd voor de 
overheid? Een gesprek met Willemieke Hornis, 
projectleider van de Beleidsverkenning naar 
Smart Cities vanuit het ministerie van 
Infrastructuur en Milieu.

VAN SNUFFELEN NAAR OPSCHALEN
“Verstedelijking is een van de grootste opgaven 
van deze eeuw”, aldus Hornis. “De uitdaging is 
daarom om steden slimmer te organiseren op het 
gebied van leefbaarheid, mobiliteit, bereikbaarheid, 

gezondheid, veiligheid en duurzaamheid. Een stad 
heeft veel mogelijkheden, maar ook beperkingen. 
Als je bijvoorbeeld de bereikbaarheid wilt 
bevorderen, kun je niet de zoveelste baan 
aanleggen. Je moet op zoek naar innovatieve 
manieren om beleidsdoelen te behalen.”

Hornis: “We zijn daarom al een tijdje aan het 
snuffelen aan het begrip smart city. Welke kansen 
biedt het, wat zijn de opgaven? Hoe kan de 
rijksoverheid steden ondersteunen in het 
slim bezig zijn: moeten we wet- en regelgeving 
aanpassen, het gebruik van open data stimuleren, 
samenwerking bevorderen of kansen aan kennis 
koppelen? Een veelgehoorde vraag daarbij is ook: 
hoe zorg je voor opschaling? 
Hoe kun je experimenten breder toepassen en 
uitrollen?”

NEDERLAND IN GEVARENZONE?
Als het gaat om het benutten van slimme 
technologie ter verbetering van de concurrentie-
positie en leefbaarheid, staat Nederland (na 
Finland, Singapore en Zweden) op de vierde plek, 
maar ons land dreigt snel achterop te raken 
(bron: ministerie van Binnenlandse Zaken). 
“We moeten dus snel in actie komen, maar wat 
is het juiste moment voor de overheid om in te 
grijpen? Ik worstel nog met die vraag. Hoe zorgen 
we ervoor dat de juiste technologieën worden 
gebuikt? Moet je technologie X of Y kiezen? 
Moet je duizend bloemen laten bloeien, een 
beetje bijmesten, het onkruid snoeien of voor de 
mooie bos gaan? Welke keuzes moeten op welk 
moment worden gemaakt, en wat is de rol van 
de overheid daarbij?”

#slimbrabant gesprek
Willemieke Hornis

Projectleider Smart Cities en Agenda Stad 
van het ministerie van Infrastructuur en Milieu | 
#smartcities en #agendastad | Verbinder | 
Schreef proefschrift over het ommeland in 
stedelijke netwerken | @Hornis_W
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Als het gaat om het benutten van 
slimme technologie, dreigt 
Nederland snel achterop te raken.

SMART GOVERNANCE
Om een voorsprong te behouden, is volgens 
Hornis meer nodig dan alleen slimme technologie. 
“Smart governance, slimme coalities tussen 
overheid, kennisinstellingen en bedrijfsleven, 
is een must. Denk aan bedrijven als Huawei, 
Siemens en Cisco die MoU’s (Memorandum of 
Understanding) tekenen met steden. Maar 
daarmee ben je er nog niet. Een smart city biedt 
kansen voor meer integrale oplossingen. Om te 
zorgen dat de oplossingen ook aansluiten bij de 
opgaven in een gebied en de vraag van gebrui-
kers, spelen planning en design een belangrijke 
en verbindende rol.”

Bij smart cities horen dus andere manieren van 
organiseren, samenwerken en fi nancieren. 
Oude modellen werken vaak tegen. “Neem de 
Smart Polder, een slimme oplossing om energie 
te winnen uit oppervlaktewater. Zowel gemeenten 
als waterschappen zijn hierbij gebaat, maar 
lopen tegen obstakels aan. Een waterschap mag 
bijvoorbeeld niet zomaar als energiebedrijf 
optreden. En het is vaak lastig om budgetten 
van deelnemende partijen te matchen.” Hoe de 
slimme stad eruitziet, is voor een groot deel 
afhankelijk van politieke en beleidsmatige 
keuzes. De overheid moet de juiste randvoor-
waarden scheppen, zodat innovaties sneller 
een kans krijgen.

“Ambtenaren en bestuurders doen er verstandig 
aan om gezamenlijk over ‘hun’ smart city na te 
denken”, adviseert Hornis. “Binnen een gemeente 

stoeien collega’s nog vaak, zonder dat ze het van 
elkaar weten, met dezelfde vraagstukken. Zij 
moeten telkens opnieuw het wiel uitvinden of 
nemen tegenstrijdige maatregelen binnen één 
organisatie. Barcelona is een voorbeeld van hoe 
het anders kan. Daar bestaat binnen de gemeente, 
dwars door alle bestaande silo’s heen, een apart 
smart city programma.”

LIVING LABS
Om slimmer en slimmer te worden, pleit Hornis 
tevens voor living labs. “Testomgevingen om te 
ontdekken waar je in de praktijk tegenaan loopt, 
wat effi ciënter kan, waar het knelt op het gebied 
van wet- en regelgeving. Zo is Stratumseind in 
Eindhoven gekoppeld aan een living lab. 
Hier wordt onderzocht hoe verlichting het gebied 
veiliger, aantrekkelijker en levendiger kan maken. 
In living labs ontstaan vaak nieuwe, innovatieve 
producten. Dit vergroot de kans op samenwerking 
met internationale bedrijven en export.”

BRABANT EXPERIMENTEERT
Dat Brabant slim bezig is, bewijst ook Breda. 
“Deze stad werd uitgeroepen tot ‘slimste 
binnenstad’ van Nederland in de categorie 
slimste projecten”, verduidelijkt Hornis. 
“Dankzij het project ‘Robbie de Rat’ mochten 
schoolkinderen via een ‘chippo’ een zendertje 
door het toilet spoelen. De zendertjes geven de 
gemeente informatie over de waterstromen 
door de rioolbuizen.”

“Als we opkomende technologieën op de juiste 
wijze inzetten, levert ons dat veel op. Zo bestaan 
er straks sensoren die vertellen welke containers 
vol zijn, zodat alleen die nog maar geleegd 
hoeven te worden. Of er zijn zendertjes die 

vroegtijdig lekkages in rioolsystemen opsporen 
om gevolgschade, zoals ingestorte straten, te 
voorkomen. Ook zijn er parkeersensoren die 
het zoekverkeer en daarmee de luchtvervuiling 
verminderen. Daarmee kunnen we stedelijke 
diensten en het managen van de stad veel 
effi ciënter organiseren.”

SPANNEND OF SAAI?
Spannend of toch saai? “Veel mensen vrezen 
voor het laatste, saaie steden waarin alles voor 
hen wordt geregeld”, beaamt Hornis. “Of ze 
vinden het juist spannend en zijn bang voor big 
data. Verdwijnt onze privacy? Wie weet straks 
wat over mij? Angst voor het onbekende is 
begrijpelijk. Het is daarom belangrijk om burgers 
te betrekken in de overgangsfase naar slimme 
steden. Of beter nog: geef hen de kans om zelf te 
ontdekken. Een smart city zonder smart citizens 
bestaat namelijk niet.”

Wie weet straks wat over mij? 
Mensen willen ‘in control’ zijn. 

PROSUMER 
De inclusive society, waarin technologie zo 
ontworpen is dat zo veel mogelijk mensen er 
gebruik van kunnen maken, is daarom kansrijk. 
“Mensen willen ‘in control’ en zelfvoorzienend 
zijn, bijvoorbeeld door zelf de energie op te 
wekken. Zo verandert de burger langzaam in 
een ‘prosumer’, een combinatie van een producent 
en consument. Deze prosumer heeft door alle 
real-time informatie ook steeds meer inzicht in 
wat er in zijn leefomgeving gebeurt. Hij kijkt, 
denkt en praat mee. Dit vraagt om nieuwe 
verhoudingen tussen burger en overheid. 
Wie slim is, werkt slim samen.” •

Zo is Stratumseind in Eindhoven gekoppeld
aan een living lab. Hier wordt onderzocht hoe 
verlichting het gebied veiliger, aantrekkelijker
en levendiger kan maken.



Een kijkje in het lab  
van het Stratumseind
What happens in Stratumseind, stays in Stratumseind. Of toch niet 
helemaal? Want wat er in de avond en nacht in de Eindhovense 
stapstraat gebeurt, wordt allemaal (geanonimiseerd) vastgelegd in  
het Living Lab Stratumseind. Nadat een experiment van dit lab vorige 
week in de prijzen viel, was het hoog tijd om eens te gaan kijken hoe 
met slimme technologie wordt geprobeerd om het gezellig te houden 
in het uitgaansgebied van Eindhoven.

#slimbrabant achtergrond
Dit artikel stond eerder in e52, 
journalistiek platform rond innovatie, 
economie en cultuur in Eindhoven. 

Drijvende kracht achter het living lab is Tinus Kanters van de 
gemeente Eindhoven. Hij heeft zijn kantoor op de eerste etage 
van de Oude Rechtbank, waar op een wand met schermen  
alle binnenkomende informatie over het wel en wee op het 
Stratumseind binnenkomt. Het systeem van het living lab 
maakt gebruik van open source software zodat andere partijen 
daar makkelijk op aan kunnen haken. Want het moet een plek 
zijn waar allerlei partijen, zoals de TU/e, Fontys en bedrijven, 
kunnen experimenteren. Een van die partijen is Atos, dat 
afgelopen week een Digital Impact Award kreeg voor het 
project CityPulse. In samenwerking met de gemeente 
Eindhoven wordt daarin met behulp van big data geprobeerd 
om het gedrag van mensen te voorspellen.

VEEL SENSOREN
De data waar in het living lab mee wordt gewerkt, komt uit 
allerlei bronnen: sociale media, politie, brouwerijen, open data 
van de gemeente, onderzoeken van de TU/e en Fontys en 
vooral veel sensoren. De belangrijkste sensoren staan op de 
vijf toegangswegen tot het Stratumseind. Een ervan is een 
camera voor het tellen van mensen die het gebied in of uit 
gaan. “De beelden worden niet uitgelezen door de politie”, zegt 
Kanters er meteen bij. “De camera trekt een virtuele lijn over 
straat. Vervolgens analyseert de software of een mens (en niet 
bijvoorbeeld een ballon of een hond, red.) over de lijn gaat en 
welke kant die opgaat. Wij krijgen de gegevens van deze teller, 
met de bijbehorende tijdstippen.” De beelden gaan nu nog 
eerst naar de server van het living lab, waar de software ze 
analyseert. Om diefstal van die beelden te voorkomen, wordt 
eraan gewerkt om de analyse al op de camera uit te voeren  
en alleen de data door te sturen.

Op de lantaarnpalen staat verder een 3D-geluidsmeter.  
Die meet niet alleen het aantal decibel, maar ook uit welke 
richting het geluid komt. Deze geluidsmeters staan ook nog  
op twee andere plekken op het Stratumseind. Kanters: 
“Oorspronkelijk hadden die als doel om te kijken welke 
kroegen voor overlast zorgen, maar door het geluid van 
mensen op straat was dat lastig te bepalen.” In het living lab 
wordt nu gekeken of er met de geluidsdata door opkomend 
geluid vechtpartijen kunnen worden voorspeld.

Op het Stratumseind wordt met 
behulp van big data geprobeerd 
het gedrag van mensen te 
voorspellen.

Ook wordt gekeken naar smartphones die wifi en bluetooth aan 
hebben staan. Daarmee kan het systeem zien waar veel 
mensen op een kluitje staan. “Dat kunnen we gebruiken om 
bijvoorbeeld bij Koningsdag te zien waar een grote concentra-
tie van mensen is. We kunnen dan mensen een bepaalde kant 
op sturen.” Naast deze sensoren, heeft het living lab nog een 
weerstation, om te kijken of het weer van invloed is op het 
gedrag van het uitgaanspubliek.

EXPERIMENTEREN MET LICHT
Datzelfde geldt voor licht. Verspreid over de uitgaansstraat 
hangen zwarte bakken met led-lampen die op afstand worden 
aangestuurd. Door het soort licht en de kleur aan te passen 
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Tinus Kanters in zijn Living Lab
in Eindhoven, Stratumseind.

wordt gekeken wat dat doet met de mensen op straat. Zo wordt 
er gebruik gemaakt van twee soorten wit licht. Allereerst is er 
het standaard witte licht van led-lampen en tl-balken. Er is 
echter ook wit licht op basis van rgb-kleuren (de combinatie 
rood, groen en blauw). Uit straatinterviews blijkt dat veel  
mensen het eerste licht als koud ervaren, terwijl het tweede 
voor de meesten warm aanvoelt. Dit onderzoek naar wat 
verschillend licht doet, wordt gedaan door de TU/e. Zij maken 
sinds februari iedere 16 weken een soort lichtplan voor het 
Stratumseind. Gedurende de uitgaansavond wordt langzaam 
het licht op straat aangepast. Het onderzoek levert volgens 
Tinus Kanters al wat opmerkelijke resultaten op. “Het 
opvallende is dat de politie wil dat er om 3.50 uur helder wit 
licht is, omdat dan de meeste vechtpartijen plaatsvinden. 
Professoren bij de TU/e zeggen echter dat mensen daardoor 
juist agressief worden. Volgens hen zou het licht gedempt 
moeten worden om mensen rustiger te krijgen.”

Naast het experimenteren met licht, is het de bedoeling dat 
over enkele maanden nog een zintuig wordt geprikkeld op het 
Stratumseind: geur. “We gaan proberen om geur in te brengen 
in het Stratumseind. Dat wordt waarschijnlijk sinaasappel-
geur, die lijkt een positieve invloed te hebben op mensen. 
Beter dan lavendel en rozengeur, die meer smaakgebonden 
zijn. Het is alleen de vraag wat dat doet in combinatie met de 
lucht van de shoarmatent”, voegt Kanters er lachend aan toe.

NOG GEEN VOORSPELLINGEN
Ondanks dat alle gegevens van de sensoren binnenkomen bij 
het living lab, is het niet zo dat Tinus Kanters in de avond en 
nacht naar de schermen tuurt om te kijken hoe het er op straat 

aan toe gaat. “Op dit moment analyseren we nog achteraf, 
maar we willen in de toekomst ook zaken gaan voorspellen. 
Dat kan op basis van historische informatie, maar ook via de 
informatie die we krijgen van sensoren en sociale media.  
Als die zien dat er mogelijk een vechtpartij aan zit te komen, 
kan de politie erop af worden gestuurd, nog voordat de  
eerste dreun wordt uitgedeeld. Dat gaat voor een groot deel 
geautomatiseerd, maar wat mij betreft moet er nog altijd een 
persoon tussen zitten om een besluit te nemen, bijvoorbeeld 
via de meldkamer van de politie.”

Nu analyseren we nog achteraf. 
Binnenkort willen we ook gaan 
voorspellen. 
In het living lab wordt nauw samengewerkt met TU/e,  
Fontys en de Universiteit Tilburg. “Die laatste kijkt vooral  
met ons mee als het gaat om de privacy van gebruikers.  
Alle gegevens die worden verzameld zijn geanonimiseerd, 
maar we moeten ervoor waken dat ze niet alsnog herleidbaar 
worden als iemand er een nieuwe data set naast legt.”
In dat kader wordt ook nog bekeken of de verzamelde  
gegevens als open data beschikbaar gesteld moeten worden.  
Dat gebeurt op dit moment nog niet. “Het is de vraag welke 
data opengesteld mogen worden. De horecaondernemers 
willen bijvoorbeeld niet dat real time te zien is hoe druk het is 
op het Stratumseind. Ze zijn bang dat mensen dan thuis gaan 
wachten tot het druk is.” •
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“Laten we onszelf vragen 
stellen voordat we technologie 

inzetten in het metabolisme 
van de stad. Laat ons zeer 

zorgvuldig zijn in de afweging 
welke modellen en algoritmen 

onze werkelijkheid gaan 
beïnvloeden.” 
- Blog Marleen Stikker op www.brabantkennis.nl -

Foto: Gerrit Schreurs - uit de voorstelling Blue Technology van de stichting Another Kind of Blue
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Foto: Gerrit Schreurs - uit de voorstelling Blue Technology van de stichting Another Kind of Blue
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Onze samenleving digitaliseert in rap tempo. Alles om ons 
heen wordt smart. Dus ook de gebouwde omgeving. Het 
‘Internet of Things’ wordt meer en meer realiteit. Het slimmer 
worden van onze omgeving heeft daarmee een grote invloed 
op hoe we wonen, werken, recreëren en bewegen. Hoe de 
slimme leefomgeving ons gedrag en onze waarden zal 
beïnvloeden is nog moeilijk te overzien, zegt Cassandra Vugts. 
Iedereen voorziet een fl inke stroom aan extra data bovenop 
wat we nu al genereren. Maar voor menigeen is het nog niet 
duidelijk wat we precies kunnen leren van al die data. Laat 
staan hoe deze informatiestroom weer invloed zal hebben 
op onze leefomgeving. Om dit samenspel tussen data en 
leefomgeving te duiden organiseren we op 5 november a.s. 
in samenwerking met onder andere BrabantKennis een 
Big Data Summit. We willen iedereen die betrokken is bij de 
gebouwde omgeving prikkelen om hierover na te denken. 

AANNAMEN VALIDEREN
Tot voor kort konden we de wisselwerking tussen gedrag en 
slimme technologie niet goed meten en dus onderzoeken. 
Daarom richtten we gebouwen veelal in op basis van aannamen 
en van wat mensen ‘zeggen’ prettig te vinden. Om meer zicht 
op te krijgen op het nieuwe werken werkt Spark samen met 
TU/e en Philips aan een onderzoeksproject waarbij 
The Edge – noem maar gerust het meest innovatieve en 
duurzame gebouw ter wereld - als living lab wordt gebruikt. In 
het Amsterdamse gebouw is door Philips een geavanceerd 
lichtsysteem ingebouwd, bestuurbaar door medewerkers 
vanaf hun smartphone, zodat het licht in iedere ruimte kan 

#slimbrabant interview
Cassandra Vugts

Spark
Een vonk kan het verschil maken

Spark, de cross-over voor technologie en vernieuwing in de 
gebouwde omgeving. Dochter van vijf founding fathers: de 
gemeente ’s-Hertogenbosch, de provincie Noord-Brabant, 
Avans Hogeschool, TU Eindhoven en Heijmans en gevestigd
in Rosmalen. Aan het roer staat Cassandra Vugts. Bevlogen 
wekt ze het initiatief tot leven. Anderhalf jaar oud is Spark nu. 
En de eerste tekenen van volwassenheid zijn al in zicht. Ik hoop, 
zegt Vugts, dat we de vernieuwing in de gebouwde omgeving 
kunnen versnellen door het net iets anders te doen.

Sinds februari 2014 als directeur verbonden 
aan Spark | Gelooft in af en toe uit je com-
fortzone stappen om weer te kunnen groeien 
als mens | Studeerde economie aan de 
Universiteit van Maastricht | @SPARK en 
@CassandraVugts
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worden afgesteld op de behoefte. Het systeem geeft mede-
werkers meer zeggenschap en ons meer zicht op ‘wat mensen 
wanneer en waar prettig vinden als het om licht gaat’.  
Het systeem genereert hierdoor continue data en die data  
analyseren we om daarmee onze aannamen over ‘hoe 
medewerkers graag werken’ te valideren, vertelt Vugts. 

De Big Data Summit is bedoeld  
om het samenspel tussen data  
en leefomgeving te duiden.
SAMEN WERKEN AAN OPLOSSINGEN
Daarnaast werkt Spark samen met De Twee Snoeken uit  
Den Bosch aan Woonconnect. Doel is het creëren van één 
digitaal platform waarbij het bedrijfsleven, kennisinstellingen, 
de overheid en de burger met elkaar worden verbonden 
rondom het thema wonen. Samen met BrabantStad werken  
we aan de volledige digitalisering van het Brabantse woning-
bestand. Burgers kunnen Woonconnect gebruiken om inzicht 
te krijgen in het effect van aanpassingen aan de woning op 
comfort, energieverbruik en kosten. Vervolgens gaat het ons 
als Spark vooral om de kruisverbanden, de cross-overs, zegt 
Vugts. Welke inzichten zouden we hiermee kunnen verkrijgen 
over bijvoorbeeld gewenste renovatie van huizen in bepaalde 
wijken? Of stel dat we data van een ziekenhuis aan het 
platform mogen verbinden. Dan zouden we misschien wel 
inzicht kunnen krijgen in waarom in de ene wijk meer astma 
en obesitas voorkomt dan in andere wijken. Door met verschil-
lende partijen uit verschillende sectoren samen te werken 
komen oplossingen voor maatschappelijke problemen 
dichterbij, is mijn overtuiging. 

LIVING LABS
Als je wacht met technologische innovatie totdat de technologie 
ook sociaal geaccepteerd is kom je in een soort kip-ei discus- 
sie terecht, stelt Cassandra Vugts. Idealiter zou sociale en 
technologische innovatie samen op moeten lopen. Zeg maar 
‘één plus één is drie’ moeten zijn, zegt ze. Vaak gaat dit echter 
niet op. Want zouden we allemaal voor een smartphone hebben 
gekozen als Apple niet eerst met zo’n device was gekomen? 
Waren we er ooit zelf om gaan vragen? Ik denk het niet. 
Kijk maar naar het filmpje ‘Mobiel bellen in 1999’ op Youtube 
(red. https://www.youtube.com/watch?v=0u0RQk2Z1-o). 
Toch is het een technologie gebleken die heel goed aansluit op 
daar waar wij behoefte aan hebben als mens. De technologie 
zelf kan er dus ook voor zorgen dat deze processen van sociale 
acceptatie zich versnellen. De complexiteit als het gaat om 
onze woonomgeving is echter vele malen groter, zegt ze. Ook 
de oplossingen zijn nog niet van dien aard dat gebruikers het 
gevoel hebben ontzorgd te worden. Hierdoor is de maatschap-

pelijk acceptatie er ook nog niet. Dit is een heel interessant 
spanningsveld. Daarom werken wij bij Spark ook met zoge-
naamde living lab. Zodat we maatschappelijke acceptatie van 
een technologie kunnen versnellen. 

Om een voorbeeld te geven. Tot op heden worden de meeste 
nieuwbouwhuizen nog steeds zonder slimme huisautomatise-
ring opgeleverd. Een kleine groep bewoners zal na oplevering 
een slimme thermostaat aanschaffen, een andere groep een 
slim lichtsysteem of een bewakingssysteem. Maar wat zou er 
gebeuren als we standaard alle nieuwbouwhuizen zouden 
uitrusten met ‘huisautomatisering’? Bij deze gedachte gaat 
een wereld open. Want wat betekent dit voor de eisen die we 
aan witgoedapparaten stellen? Of aan onze thermostaat?  
Of aan ons lichtsysteem? Als we dit zouden uitvoeren, doen  
we ook veel sneller meer ervaring op met slimme systemen. 
Want als het er al inzit gaan mensen het ook gebruiken.  
Pas dan kunnen we ook ontdekken welke mogelijkheden  
dit ons geeft, waar obstakels liggen en kunnen we ook beter  
de waarde en de risico’s hiervan inschatten, stelt Vugts. 
Natuurlijk met als uiteindelijk doel het bieden van meer 
comfort aan bewoners. 

De vraag is hoe we zelf eigenaar 
van onze data kunnen blijven.

DE DATA-SAMENLEVING
Onze hele samenleving gaat draaien om data, zegt Vugts.  
En om eerlijk te zijn: feitelijk zijn we al overgeleverd aan de 
wereld van data. Grote vraag is dan ook hoe collectief bewust 
we eigenlijk zijn over wat er met al die data gebeurt. Ik denk 
dat ‘eigenaarschap’ hierbij een centrale rol gaat spelen. Hoe 
kunnen we er voor zorgen dat burgers zelf eigenaar blijven 
van hun data? Ook bij het elektronisch patiëntendossier staat 
deze vraag centraal. En ik kan me heel goed voorstellen dat 
jij en ik ook graag eigenaar blijven van onze elektronische 
huis-cloud. Of onze auto-cloud. Want als we besodemieterd 
worden, vinden we er allemaal echt wel iets van. Ook op het 
moment dat we strafpunten krijgen van de overheid of van 
een verzekeraar. Dan wordt meteen duidelijk hoe gevoelig 
het allemaal ligt. Hoe kunnen wij er gezamenlijk voor zorgen 
dat ons recht op een privéleven bewaard blijft? Ik hoop en 
verwacht dat de Graduate School voor Data Science hier een 
mooie rol in kan gaan spelen. Dat ze de ethische discussie 
aangaan en met oplossingen hiervoor komen. Maar ik zie hier 
ook een belangrijke rol voor de overheid weggelegd. Of zelfs 
voor een data-onafhankelijke entiteit, zegt Vugts. Om de 
kansen die big data biedt te kunnen pakken zullen we 
gezamenlijk hier het antwoord op moeten vinden. •
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Academici Willem Herter en Wouter Kroese 
verdiepten zich samen met andere denktankers 
maandenlang in de potentie van big data en 
de randvoorwaarden voor het gebruik ervan.
Ze gingen het veld in, praatten met honderden 
experts en kwamen tot een gedegen analyse. 
Dé basis voor Pacmed, een van de tien oplossin-
gen waarmee de Nationale DenkTank 2014 
antwoord wil geven op de vraag: hoe kunnen 
we big data inzetten om Nederland socialer, 
mobieler en gezonder te maken?

PACMED: LEER VAN ELKAAR
Het programma Pacmed, bedacht door Willem 
en Wouter, levert huisartsenpraktijken in de 
toekomst beslissingsondersteunend advies. 
Pacmed vertaalt anonieme zorgdata van 
duizenden collega-artsen naar maatgerichte 
adviezen in de spreekkamer. Op basis van 
de resultaten van vergelijkbare gevallen, kan
de huisarts samen met de patiënt het beste 
behandelplan kiezen.

Met Pacmed willen we 
huisartsenpraktijken 
beslissingsondersteunend 
advies leveren.

“Wat maakt iemand voor welke aandoening 
vergelijkbaar? Deze informatie willen we uit 
data halen”, verduidelijkt Willem. “Factoren 
als leeftijd, geslacht of het feit dat iemand een 
ziekte al eerder heeft gehad, spelen bijvoorbeeld 
een rol.” Wouter: “Als artsen meer van elkaars 
ervaring en intelligentie leren, kunnen zij vaker 
in één keer de juiste behandeling kiezen.”

ANGST
E-health en smart health, veel zorgverleners zijn 
er nog huiverig voor. Willem: “De angst bestaat 
dat artsen uiteindelijk weggeïnnoveerd worden, 
dat een supercomputer op de stoel van de 
dokter gaat zitten.” Wouter benadrukt: “Dit is 
absoluut niet onze visie. Bij Pacmed willen wij 
big data en e-health juist inzetten om artsen te 
laten doen waar ze goed in zijn, zodat ze meer 
voor patiënten kunnen betekenen.” 

We moeten de mogelijkheden van 
het digitale tijdperk benutten.

GEDIGITALISEERDE ERVARING
Wouter vervolgt: “We moeten de mogelijkheden 
van het digitale tijdperk benutten, en technologie 
en statistiek inzetten om van ieders ervaring te 
leren.” Het tweetal gelooft dat er veel waarde 
in de gedigitaliseerde ervaring zit, maar wil dit 
ook nog met eigen ogen zien. “We bevinden ons 
in de pilotfase van Pacmed”, aldus Willem.
“De komende tijd gaan we zelf, onder leiding van 
clinical data scientist Egge van der Poel, de waarde 
van veelbelovende big data onderzoeken.”

“Het zou mooi zijn als in Nederland meer een 
cultuur van uitproberen ontstaat”, vindt Wouter. 
“Er wordt te veel gepraat, in plaats van geëxpe-
rimenteerd. Laat meer bloemen bloeien en 
kijk waar je mee door kunt gaan. Geef met 
laagdrempelige subsidies kleine, makkelijk 
op te schalen innovaties een kans.”

De waarde van big data

Met eigen ogen zien
Willem en Wouter. 23 en 26 jaar oud. Of beter gezegd, jong. 
Twee jonge toptalenten die zich voor de Nationale DenkTank 2014 
mochten bezighouden met de kansen en risico’s van big data. 
Niet als big data goeroes, nee, meer als ontdekkingsreizigers. 
Zij willen met eigen ogen zien: wat is (na alle veelbelovende praat) 
de daadwerkelijke waarde van big data?

#slimbrabant gesprek
Willem Herter en Wouter Kroese

Willem en Wouter ontmoetten elkaar tijdens de 
Nationale Denktank 2014, een springplank voor 
toptalent | Vóór dit avontuur behaalde Willem 
zijn BSc Theoretische Natuurkunde aan de UvA | 
Wouter behaalde zijn bachelor Geneeskunde aan 
de UU en master Logica aan de UvA | Inmiddels 
zijn de oud-denktankers experts in het veld 
als het gaat om big data | Nú pakken zij door... | 
Het tweetal is creatief, innovatief, energiek en 
ondernemend en streeft ernaar de Nederlandse 
samenleving te verbeteren met het slimme en 
eigenzinnige initiatief Pacmed
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HYPE
Willem: “Om de waarde van data verder te 
ontdekken, is het belangrijk dat er meer 
initiatieven van de grond komen. Nu voelt big 
data vooral als een hype. Het heeft potentie, 
maar mensen denken dat het meteen dé 
oplossing voor alles is. Iedereen rent er 
wanhopig achteraan, wil er iets over zeggen. 
Een directeur van een groot bedrijf zonder 
mening over big data, krijgt meteen een motie 
van wantrouwen.”

EEN LEVEN ZONDER?
“Digitalisering is kansrijk”, vindt Willem. “Maar 
de keerzijde van de medaille is ook aanwezig.” 
Wouter: “De digitale revolutie is met de fluwelen 
handschoen ingetreden. Heel stilletjes en 
geleidelijk is het internet een steeds groter deel 
van ons leven gaan uitmaken. Je ontkomt niet 
meer aan het digitale leven, we zijn er afhanke-
lijk van. Een leven zonder Facebook is bijna 
onmogelijk. Of denk aan de OV-chipkaart en 
online bankieren, hiervoor bestaan nauwelijks 
analoge alternatieven. We laten steeds meer 
informatie digitaal achter, maar hebben geen 
idee wat er vervolgens mee gebeurt.” Willem: 
“Als we ons meer bewust zijn van de potentiële 
nadelen en daardoor alerter zijn, is het minder 
onveilig. Maak op verantwoorde wijze gebruik 
van big data. Zo kunnen we Nederland socialer, 
mobieler en gezonder maken.” •

Aandachtspunten, volgens Willem en Wouter.
•  Er moeten specialisten (een soort  

data-accountants) komen die toetsen of er op 
verantwoordelijke wijze met data is gewerkt,  
of de resultaten ervan betrouwbaar zijn.

•  Er is een catalogus nodig met een overzicht  
van data sets en de deelbaarheid ervan, om 
waardevolle data vaker dan één keer te  
kunnen benutten.

•  De gedigitaliseerde wereld vraagt om andere 
kwaliteiten. Het onderwijs zou zich daarom meer 
moeten focussen op creativiteit dan op kennis. 

•  Doordat veel digitale initiatieven schaalbaar  
zijn, bestaat het gevaar dat een steeds groter  
deel van de welvaart bij een kleinere groep 
terechtkomt. Voorkom economische ongelijkheid 
in de maatschappij.



Energieopwekking gebeurt steeds vaker decentraal, onder 
meer met behulp van zon en wind. Van Hulst: “Die ontwikke-
ling is jaren geleden al ingezet, en biedt ons nieuwe kansen. 
We willen klanten begeleiden bij de omschakeling naar 
duurzame energie. Eneco verandert hierdoor meer in een 
dienstverlenend bedrijf dat mensen helpt om minder stroom 
af te nemen. Als je klimaatdoelstellingen wilt behalen en nul 
op de meter wenst, begin je met het reduceren van de 
energievraag.” 

Dag oud businessmodel,  
welkom nieuwe kansen.

SMART
Eneco laat het oude businessmodel los. Smart. Huishoudens 
worden namelijk steeds minder afhankelijk van energiebedrijven. 
Slimme burgers zijn zelfvoorzienend, wekken eigen energie op 
met windmolens of zonnepanelen. “We focussen ons op deze 
nieuwe kansen”, aldus Van Hulst. 

Eneco steekt de ‘energie’ daarom in smart, zoals smart homes, 
buildings, mobility en outdoor. “We willen daarbij inzetten op 
een beter woon-, leef- en werkklimaat. Vooral op het gebied 
van comfort en veiligheid valt winst te behalen. Denk aan 
betere luchtkwaliteit op scholen, waardoor de leerprestaties 
van kinderen stijgen. Of een optimaal werkklimaat op kantoren 
ter verhoging van de arbeidsproductiviteit.”

TOON ‘TOONT’ HET BEWIJS
Met behulp van technologie is veel mogelijk. Toon, de intelligente 
thermostaat van Eneco, ‘toont’ het bewijs. De met internet 
verbonden thermostaat combineert twee functies: het op 
temperatuur houden van de woning, gebruikers regelen de 
verwarming op afstand via een app, en het nauwkeurig monito-

ren van gas- en elektraverbruik. “Er liggen veel spannende 
kansen om Toon verder uit te breiden met nieuwe functionali-
teiten. Het Internet of Things biedt oneindig veel mogelijkhe-
den.”

‘Apple-uitvinders’ van Brabant, 
waar zijn jullie?

NIEUW TALENT OP ZOLDERKAMERTJES
“Brabant is een kraamkamer van innovatie. Vergeet niet, ook 
Toon is in Brabant (Veldhoven) geproduceerd. Op zolder-
kamertjes, in schuurtjes en garages bevinden zich slimme, 
tech georiënteerde start-ups. Wij zoeken nieuw talent, frisse 
blikken, gewaagde ideeën. Samenwerken zit in het Brabantse 
DNA. Het is de enige manier om vooruit te komen. Dus 
‘Apple-uitvinders’ van Brabant, waar zijn jullie?”

VAN EGO NAAR ECO
“Wie slim is, start de dialoog”, adviseert Van Hulst. “Met 
overheid, kennisinstellingen, burgers en bedrijven. Laat je 
inspireren door innovatievelingen. Slim ondernemen betekent 
verbindingen leggen tussen verschillende markten. Benut 
cross-over strategieën. Denk niet alleen aan het eigen bedrijfs-
modelletje, maar aan het gemeenschappelijk belang. Van ego 
naar eco. Ja, dát past in het nieuwe businessmodel.” •

Michael van Hulst
Michael is verantwoordelijk voor het initiëren van ecosyste-
men in Zuid-Nederland | Hij stopt geen negatieve ‘energie’ in 
het oude en traditionele, maar investeert met passie in het 
nieuwe: een duurzame toekomst| Hij beseft zich: wil je het 
tempo van innovatie bijhouden, dan moet je je sterk maken 
voor verbinding in de keten én samenwerking.

Eneco steekt 
‘energie’ in smart
Wat doe je als de markt ingrijpend verandert? Wat als je business-
model niet meer toereikend is? Ga je zitten kniezen om de bedreiging 
van je bestaansrecht? Of sta je te popelen om nieuwe kansen te 
grijpen? “Het laatste, met een vetgedrukt uitroepteken”, aldus  
Michael van Hulst, Manager Zuid-Nederland Eneco Groep.

#slimbrabant achtergrond
Michael van Hulst
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Corien Prins is al jaren bezig met onderzoek op het grensvlak 
van technologie en recht. Ze was raadslid van de WRR én 
hoofdauteur van het WRR-rapport iOverheid (2011). Kort 
gezegd gaat het rapport over de verantwoordelijkheid van 
de overheid voor haar eigen gebruik van ICT, vertelt ze, maar 
we stellen daarin ook dat de overheid een belangrijke rol 
moet spelen in de informatiesamenleving.

Iemand zei laatst: “We hebben de fi nanciële crisis gehad 
omdat we fi nanciële producten aan het verpakken waren en 
niemand het meer begreep. Met big data zijn we nu mensen 
aan het verpakken en ook dat kunnen we straks niet meer 
uitleggen.” Dat zou best wel eens kunnen kloppen, bedenkt 
ze. De overheid moet beseffen dat elk nieuw technologisch 
instrument dat ze introduceert niet op zichzelf staat, maar 
onderdeel is van een groter geheel: een genetwerkt systeem. 
Je voegt iets toe aan dat geheel. En dat geheel kunnen we 
zo goed als niet meer overzien. Maar de overheid kan niet 
zeggen: we hebben het totaaloverzicht niet meer, we doen 
er ook geen moeite meer voor. 

We moeten moeite doen om het 
geheel te blijven overzien.

MAAK DE BELANGENAFWEGING EXPLICIET
Je hebt als overheid de plicht om ‘de belangenafweging’ 
explicieter te maken. De belangen helder te maken. In een 

#slimbrabant interview
Corien Prins

Om kansen te pakken moeten we 
risico’s erkennen

Welke touch geeft 
Brabant aan big data?
De overheid is gigantisch aan het voorsorteren op big data, zegt 
prof. mr. Corien Prins in haar werkkamer aan de Universiteit 
van Tilburg. Het academisch jaar is net begonnen, de 
universiteit bruist. Straks moet ze een nieuwe lichting studenten 
toespreken in haar rol als decaan. Nu neemt ze even de tijd om 
haar ideeën over big data en overheid te delen. 

Hoogleraar Recht en Informatisering aan de 
Universiteit van Tilburg | Tevens aldaar 
decaan van de juridische faculteit | Expert op 
het gebied van ICT en Recht | Over privacy is 
niet zo snel publieke ophef. Het begrip is te 
abstract. Totdat het jezelf raakt. | Voormalig 
WRR-Raadslid en verantwoordelijk voor 
WRR-advies iOverheid
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samenleving heb je te maken met ’stuwende’ en ‘verankerde’ 
belangen, legt Prins uit. Neem het voorbeeld van big data.  
Die kunnen ervoor zorgen dat er minder files ontstaan, dat 
ongelukken worden voorkomen. Natúúrlijk wil de overheid 
hiermee aan de slag. Dat zijn stuwende belangen. Maar 
daarnaast spelen dus ook verankerende belangen. En als  
we het dan hebben over big data, dan hebben we het over 
bijvoorbeeld privacy en autonomie. Díe belangen moet je  
goed tegen elkaar afwegen, er moet over gediscussieerd 
worden. Met big data stuur je de samenleving

IEDERE STAP HEEFT BETEKENIS
Big data gaat simpelweg over data-analyse, zegt ze. Iets wat  
de overheid wil gebruiken om de samenleving te sturen.  
Die data-analyse bestaat uit een verschillende stappen. 
Allereerst verzamel je de data die je nodig hebt. Daarna breng 
je ze in kaart en classificeer je ze: je ordent ze dus. Tot slot kun 
je aan de hand van een aantal criteria voorspellingen doen. Tot 
zover is alles helder. Het punt is echter: in al die stappen doe je 
aannamen en gebruik je criteria. Criteria die uiteindelijk van 
invloed zijn op de manier waarop je de samenleving stuurt. 
Maar juist dáárover voeren we nauwelijks discussie. Daar zit 
wat mij betreft een enorm democratisch tekort, zegt Prins.
Wat je je als overheid dus moet realiseren, is dat iedere stap in 
het gebruik van technologie en data betekenis heeft. En vooral: 
gevolgen kan hebben voor de verankerende belangen. Zo zou 
je je vandaag de dag kunnen voorstellen dat we privacy steeds 
minder belangrijk vinden. Je kunt zeggen: de jeugd geeft daar 
toch niets om, waarom schaffen we deze wet niet af? Maar in 
mijn ogen is er ook nog zoiets als de rule of law, zegt ze. Je 
kunt het wel democratisch legitiem vinden om bijvoorbeeld de 
wet op de privacy af te schaffen, maar dan nog kan het niet zo 
zijn dat we dat dan ook maar doen. Simpelweg omdat we het 
een cruciale waarde binnen onze samenleving vinden, met in 
ons achterhoofd de Tweede Wereldoorlog. 

Wat je je als overheid moet 
realiseren, is dat iedere stap in 
het gebruik van technologie en 
data betekenis heeft.

Wat je doet als overheid moet transparant zijn – dat is 
ontzettend belangrijk, benadrukt Prins. Als je mensen vertelt 
hoe je als overheid aan je informatie komt, hoe je die daarna 
ordent en gebruikt om beslissingen te nemen, zullen ze 
regelmatig zeggen: “maar dat wil ik niet, dat vind ik niet goed.”  
Je hebt dus de opdracht om uit te leggen wat er aan de hand  
is en wat de voors en tegens van iedere ontwikkeling zijn.  
Een hele uitdaging – maar wél een mooie.

RISICO’S VORMEN EEN ONDERDEEL VAN DE KANS
Corien Prins is namelijk geen techno-pessimist. Verre van. 
Elke nieuwe ontwikkeling brengt gewoon kansen en risico’s 
met zich mee, zegt ze. Om de kansen te grijpen moet je die 
risico’s erkennen! Dat kun je alleen maar voor elkaar krijgen 
door in een vroeg stadium met elkaar in discussie te gaan.  
Zo krijg je een duidelijker beeld van onzekerheden en kun je 
daarmee een risico-inschatting maken. Het is belangrijk dat  
je de kwetsbare kant van een voorstel durft te accepteren.  
Niet als iets negatiefs, maar als iets wat mógelijk negatief kan 
uitpakken. En daarmee dus een onlosmakelijk onderdeel 
vormt van de kans. Ik zeg ook altijd tegen mijn studenten:  
kijk naar verankerende belangen zoals privacy als een káns. 
Een kans om de maatschappelijke acceptatie van een nieuwe 
technologie te verhogen. Want het is een feit dat mensen zich 
zorgen gaan maken over privacy op het moment dat ze ermee 
geconfronteerd worden. Dat volwassen debat over de risico’s 
als onderdeel van de kansen, dáár gaat het om, benadrukt ze.

Bij kansen horen ook risico’s. 
Erken die.

DE BRABANTSE TOUCH
Weet je hoe ik het zie? Hier ligt echt een serieuze kans voor 
Brabant, zegt Prins. We kunnen een Brabantse touch geven 
aan de technologieën die we gebruiken. Je kunt technologie 
bijvoorbeeld ook inzetten om privacy te garanderen. Filosofeer 
er maar eens over welke Brabantse touch je aan big data wil 
geven. De overheid, en dus ook de provinciale overheid, heeft 
namelijk een systeemverantwoordelijkheid als het gaat om de 
informatisering van de samenleving. En daarmee ook de plicht 
om grenzen te stellen: “tot hier en niet verder, zo doen we dat 
hier in Brabant niet.” Ik zeg: zie het als een extra kans om je 
samenleving vorm te geven. Richt je systemen zó in dat de 
volksaard daarin doorklinkt. Dus met recht voor de context 
én voor de eigenheid van de provincie. De Brabantse touch.

DATA SCIENCE CENTER
Corien Prins stond samen met Emile Aarts (voormalig decaan 
TU/E, nu rector Tilburg University) en Lex Meijdam (hoogleraar 
Algemene economie aan Tilburg University) aan de wieg van het 
Data Science Center en de vierjarige universitaire opleiding die 
hieraan verbonden is. Ik hoop op een grote instroom van jonge 
mensen, zegt Prins. Maar daarnaast is het ook een enorme 
kans om Brabant op de kaart te zetten met onderzoek dat 
wetenschappelijk top is en bovendien maatschappelijk relevant. 
Want als we écht willen dat big data dienstbaar voor de samen-
leving worden, moeten we met meerdere disciplines gecombi-
neerd daaraan een bijdrage leveren! •
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Gedragsbeïnvloeding met zachte hand. Amerikanen spreken 
over nudging. Al lang gemeengoed in het bedrijfsleven. 
Overheden beginnen het pas net te ontdekken. In plaats van 
gewenst gedrag afdwingen via wet- en regelgeving of via 
subsidies, kan het voor overheden interessant zijn om ons 
kleine zetjes te geven. Niet langer straffen en verbieden,  
maar ons op een positieve manier aansporen tot ander  
gedrag. Bij voorkeur met een beetje humor of vertedering,  
een methode die Veilig Verkeer Nederland (VVN) al langer 
gebruikt. Denk maar aan de ‘ik wil je zien’-campagne, die 
fietsers aanspoort hun lichten te gebruiken in het donker.

MISVORMDE GROENTEN
Dat een nudge effect kan sorteren blijkt ook uit consumenton-
derzoek naar bijvoorbeeld voedselverspilling. “Bewustmaking 
lijkt te helpen om mensen te bewegen naar meer duurzaam 
gedrag”, zegt Dr. Roxanne van Giesen, onderzoeker bij het 
Tilburgse onderzoeksinstituut CentERdata, dat data verzamelt 
en bestudeert voor complexe beleidsprocessen. We treffen haar 
op de groene campus van Tilburg University, waar CentERdata 
is gevestigd. Enthousiast vertelt ze over de rol die data en 
informatie speelt bij gedragsbeïnvloeding. Mensen die bij het 
kopen van groente of fruit een kleine boodschap meekrijgen 
over ‘voedselverspilling’ of ‘authenticiteit van groente of fruit’ 
zijn bereid tegen eenzelfde prijs zogenaamde imperfecte of 
misvormde groente en fruit te kopen. Dit in tegenstelling tot  
een van de meest gehoorde argumenten van retailers ‘dat 
de consument niet zou willen betalen voor cosmetisch 
imperfect voedsel’.
Dit soort inzichten zijn niet alleen relevant voor het bedrijfs- 
leven, maar ook voor overheden, zoals de provincie.  
Zo zet de provincie stevig in op verduurzaming van de  
Brabantse agrofoodsector. Nu vooral door aan de kant van  
de boeren te duwen, maar wellicht is het wel veel slimmer 
burger als consumenten aan te spreken. Consumenten én de 
productieketen zijn nou eenmaal volledig ingesteld op die 

perfecte groenten en fruit. Het gaat niet alleen om Wakker 
Dier, maar ook om de Wakkere Consument, mits we maar 
kiezen voor duurzaam. Dat kan wanneer sociaal psychologische 
beïnvloedingsprincipes worden gecombineerd met relevante 
data en de juiste ‘nudge’ ons op kritieke keuzemomenten (on)
gevraagd een duwtje in de gewenste richting geeft. We hebben 
jarenlang geleerd dat groenten en fruit alleen goed zijn als ze 
perfect rond, glad en gekleurd zijn. Dat gedrag kan worden 
‘afgeleerd’, laat CentERdata zien. Kromme komkommers 
kunnen voortaan worden gered van een ongewisse toekomst 
in de vuilnisbak: zoals ook blijkt uit het succes van start-ups 
als Kromkommer (www.kromkommer.com). 

INFORMATIE-OVERLOAD 
Voor de Europese Unie voert CentERdata ook onderzoek uit 
naar houdbaarheidsdata van lang-houdbare producten. Deze 
zetten ons als consument vaak op het verkeerde been. We 
gooien het weg zodra de datum is verstreken, terwijl we het dan 
nog prima kunnen eten of drinken. Het is dus van belang om 
consumenten hier meer gerichte informatie over te geven. De 
vraag is ook of we duurzaam gedrag van consumenten op 
andere manieren kunnen stimuleren? “Ja”, zo stelt Van Giesen, 
“maar het is dan wel van belang dat de informatie ‘makkelijk’ te 
verhapstukken is”. Dat in één oogopslag meer inzicht wordt 
gegeven in wat de consequenties van een keuze zijn. “Zo was op 
de wereldexpo in Milaan dit jaar ‘de supermarkt van de 
toekomst’ te zien”, vertelt ze. Een mooi staaltje ‘digitalisering 
meets voeding’. Ieder product was voorzien van een digitale 
brochure: met informatie over de prijs, de carbonfoodprint, de 
voedingswaarde, de herkomst van de ingrediënten et cetera. Met 
als achterliggend idee dat een goed geïnformeerde klant betere 
keuzes maakt. Hoe mooi het idee ook is, toch blijkt dat mensen al 
gauw terugvallen op wat in de wetenschap ‘heuristieken’ wordt 
genoemd: het beslissen op gevoel, intuïtief. Dit wordt veroorzaakt 
door een informatie-overload, waardoor we al die informatie 
simpelweg niet meer kunnen verwerken.

Gedragsverandering door data 

Een beetje informatie, 
een groot verschil 
Niet alleen het bedrijfsleven maar ook de overheid geeft u straks 
onopvallende duwtjes in de goede richting. Niet de supermarkten 
dwingen tot de verkoop van duurzame producten, maar consumenten 
bewegen voedselverspilling tegen te gaan door slim in te spelen op 
irrationele of onbewuste keuzeprocessen. Een utopie, of reëel 
toekomstbeeld? Het lijkt misschien een ver-van-ons-bed-show,  
maar het Tilburgse CentERdata experimenteert in opdracht van 
verschillende overheden met beïnvloeding van consumentengedrag. 

#slimbrabant achtergrond
Roxanne van Giesen
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“Bij een overdaad aan informatie helpt het”, zegt Roxanne  
van Giesen, “om mensen minder informatie te geven en je te 
beperken tot één ‘cue’.” Je pikt er een klein stukje informatie 
uit en probeert zo het gedrag in de gewenste richting te 
duwen. Dus geen lange ‘algemene voorwaarden’ of een 
uitgebreide ‘verkoopbrochure’. Maar korte en krachtige 
boodschappen. Zoals de boodschap ‘pinnen mag’. Die heeft  
de motivatie van mensen om te pinnen sterk vergroot. Wat  
ook werkt is het aanpassen van bestaande referentiekaders. 
Zo heeft CentERdata in een testomgeving de hoogte van 
bedragen die een pinautomaat standaard uitgeeft aangepast. 
De mensen die meededen aan het onderzoek konden alleen 
zeer lage of zeer hoge bedragen opnemen. Dat zorgde ervoor 
dat ze minder contant geld op gingen nemen en dus uiteinde-
lijk meer pintransacties in de winkels uitvoerden.
“Ook bij een korte boodschap is het van belang dat deze niet 
te complex is”, licht Van Giesen toe. Uit CentERdata onderzoek 
naar energielabels van elektrische apparaten blijkt bijvoor-
beeld dat als de schaal van energielabels te ingewikkeld is 
mensen dit niet goed kunnen duiden. Dan werken ze dus ook 
minder goed. Volgens haar is het dan beter om te werken met 
‘slimme feedback’ systemen. Systemen die tips en beloningen 
geven. Bijvoorbeeld door bonusgeluiden en smileys. Of door de 
informatie zo te presenteren dat ze een ‘wedstrijd’ uitlokken. 

GEWOONTEDIEREN
Slim inspelen op onbewuste keuzeprocessen loont, maar 
tegelijkertijd zijn er geen eenvoudige recepten. In een 
maatschappij waar alles snel en gemakkelijk moet zijn, is het 
goed om mensen van informatie te voorzien. Tegelijkertijd zie 
je dat veel informatie aan mensen voorbij gaat. Als we snel 
moeten beslissen of teveel informatie moeten verwerken, 
gaan we al snel over tot wat we altijd doen. We zijn en blijven 
gewoontedieren. •

CentERdata is een hoogwaardig non-profit onderzoeksinsti-
tuut, gevestigd op de campus van Tilburg University (TiU). 
CentERdata voert opdrachten uit voor de academische 
gemeenschap, overheid en marktpartijen, door het uitvoeren 
van zowel kwalitatief als kwantitatief onderzoek. CentERdata 
beheert verschillende representatieve panels die regelmatig 
vragenlijsten van opdrachtgevers invullen via internet. 
Daarnaast heeft CentERdata ruime ervaring met het  
ontwikkelen van software tools ter ondersteuning van (panel)
onderzoek. Voor meer informatie zie: www.CentERdata.nl

Roxanne van Giesen
Sinds mei 2015 verbonden als onderzoeker aan CentERdata | 
Ze promoveerde in Wageningen op onderzoek naar ‘hoe 
consumenten zich verhouden tot onbekende dingen zoals 
nanotechnologie’ | Ze studeerde Sociale en Gedragsweten-
schappen in Tilburg | @centerdata

Supermarkt van de toekomst, Wereldexpo Milaan 2015. 
Foto’s: CentERdata.
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75%
van de Nederlanders vindt privacy 
op het internet en bij gebruik van 

sociale media belangrijk,
maar neemt in de praktijk beperkte maatregelen tot bescher-
ming, blijkt uit een onderzoek van de Nationale Denktank2.  
Dr. Roxanne van Giesen – onderzoeker bij CentERdata - ziet 
deze privacy-paradox (er belang aan hechten, maar er niet 
naar handelen) ook terugkomen in consumentenonderzoek. 
Mensen geven bij de aankoop van producten onbewust veel 
meer informatie over zichzelf dan dat ze eigenlijk zouden 
willen. Uit onderzoek naar of mensen bereid zijn meer 
informatie af te geven in ruil voor een oplopende korting, blijkt 
dat veel mensen bereid zijn dit te doen. Tenminste zolang de 
korting ‘geloofwaardig’ blijft. Bij extreme kortingen vertrouwen 
mensen het niet meer. In de literatuur wordt dit ook wel het 
reciprociteitsprincipe genoemd: ik geef jou wat en jij geeft mij 
wat. Op zo’n moment lijken mensen dus niet echt stil te staan 

bij het feit dat de afgegeven data voor andere doeleinden of 
door andere bedrijven kan worden gebruikt. CentERdata heeft 
ook onderzocht of het mogelijk is mensen hier beter tegen te 
beschermen. Door ze te waarschuwen of juist extra informatie 
te geven, maar dit blijkt volgens Van Giesen in de praktijk 
lastig. Bij de online aanschaf van een leuke broek veranderen 
risico-principes: “Wat maakt het uit als ik mijn adres in typ, ze 
kunnen mijn adres anders ook achterhalen”, denken veel 
mensen. Ze zijn dan vaak op het doel –de aankoop- gefocust en 
verliezen het grote geheel uit het oog. Privacy, best belangrijk, 
zo lijkt vooralsnog de conclusie. We leveren onze data maar al 
te graag in voor een kleine korting. We blijven tenslotte 
Nederlanders. 

(Bron: Eindrapport Nationale Denktank 2014, blz. 11) 
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#slimbrabant blog
Joep Brouwers

High tech start-ups, nú moet 
Brabant doorpakken!
Als je het Financiële Dagblad, de Volkskrant en het NRC moet geloven, is technologie 
tegenwoordig helemaal ‘hot’ in Nederland. Series artikelen over technologie startups en 
succesvolle technologiebedrijven zijn niet van de lucht. Vanzelfsprekend bijna, want start-ups 
zijn tegenwoordig al net zo hip als technologie. Er is een nieuwe revolutie gaande in de  
wijze waarop we ondernemen. Opvallend is dat de verbinding met Brabant, of specifiek  
de Brainport regio, niet als vanzelfsprekend wordt gemaakt. Terwijl dat helemaal geen  
gekke gedachte is.

Noord-Brabant heeft niet alleen een geweldige geschiedenis 
als het gaat om vooraanstaande technologiebedrijvigheid 
(denk aan de verbondenheid met Philips). Het was ook de 
eerste Nederlandse provincie die op de golven van de ICT- 
revolutie de uitdaging oppakte om de samenleving te onder-
steunen bij het omarmen van de mogelijkheden van ICT en  
het opkomende internet aan het einde van de vorige eeuw.

STEUN VOOR HET INTERNET
In de tweede helft van de jaren negentig begonnen computers 
door te dringen tot het dagelijks leven van mensen. Dit kreeg 
een enorme impuls toen het world wide web werd gelanceerd 
in 1993 en steeds meer mensen online gingen. Computers 
werden de toegangspoort tot een hele nieuwe wereld en 
politici begonnen zich af te vragen of ze deze ontwikkeling 
moesten ondersteunen, opdat computers en Internet niet iets 
voor de lucky few zou blijven.

Zo kreeg de in 1997 opgerichte Nederlandse tak van de 
Internet Society heel snel steun van verschillende ministeries, 
maar ook van de grote operators en ICT-bedrijven in Nederland. 
Zoveel zelfs dat de Nederlandse tak binnen twee jaar uitgroeide 
tot de grootste afdeling van Internet Society (ISOC) na de 
moederorganisatie in de Verenigde Staten. ISOC beheert de 
belangrijkste standaarden en protocollen van het internet en 
heeft tot doelstelling het algemeen maatschappelijk nut en de 
mogelijkheden daartoe van het internet uit te dragen.

INITIATIEF VAN GROOT BELANG 
In Provinciale Staten van Noord-Brabant zaten ook enkele 
politici die haarfijn aanvoelden dat er iets aan gebeuren was 
dat nauwelijks in belang kon worden onderschat. Vier van hen 
namen eind 1999 het initiatief om Gedeputeerde Staten te 
vragen een programma te beginnen dat de provincie 
Noord-Brabant zou opstoten in de vaart der ICT-volkeren. 
Ongeveer in dezelfde periode initieerde Nederland Kennisland 
het initiatief om te komen tot een ‘Kenniswijk’ in Nederland.

@BRABANT EN KENNISWIJK 
Dat laatste idee werd opgepakt door het ministerie van 
Verkeer en Waterstaat, dat een wedstrijd uitschreef waarop 
vijftien steden een bidbook uitbrachten om die Kenniswijk  
te worden. Het bidbook van Helmond en Eindhoven werd 
uitverkoren om tot werkelijkheid te worden gebracht. Ook  
het provinciale initiatief kreeg in de jaren 2000 en 2001 steeds 
meer vorm. Er werd 8 miljoen gulden uitgetrokken voor het 
project @Brabant, een stimuleringsproject dat met name 
maatschappelijke organisaties uitdaagde ICT en internet te 
gaan gebruiken. Het project richtte zich op onderwijs, zorg, 
ouderen en overheidsorganisaties.

Met deze twee projecten, @Brabant en Kenniswijk, veroverde 
Noord-Brabant onmiddellijk de koppositie in Nederland. Zowel 
@Brabant als Kenniswijk zijn, nadat ze in 2004 en 2005 werden 
beëindigd, uitvoerig geëvalueerd en werden behoorlijk 
bekritiseerd. Geen van beide voldeed aan de verwachtingen 
die bij aanvang waren geformuleerd.

Toch hebben ze Brabant een voorsprong gegeven die jarenlang 
duurde. Zelfs toen er na 2004 geen enkele vorm van stimule-
ringsbeleid meer werd gevoerd. Dit had wel tot gevolg dat 
provincies die wat later aanhaakten, maar het wel volhielden, 
soms nog tot op de dag van vandaag, Noord-Brabant onder-
tussen op verschillende terreinen hebben ingehaald, zoals op 
het gebied van de beschikbaarheid van glasvezel.

DE WET VAN MOORE 
Op dit moment is er opnieuw sprake van versnelling in de 
wereld van de informatie- en communicatietechnologie. 
Allereerst begint exponentiële groei van de kracht van ICT,  
de zogenaamde Wet van Moore, een daadwerkelijk zichtbare 
invloed uit te oefenen op onze samenleving. Dat gebeurt vaak 
heel dichtbij zonder dat we het eigenlijk merken, wanneer we 
onze smartphones en tablets gebruiken. Apparaten die veel 
krachtiger zijn dan onze computers van tien tot vijftien jaar 
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geleden. Ook dat we voortdurend online zijn en informatie 
betrekken van waar dan ook ervaren we niet meer als iets 
bijzonders.

EEN NIEUWE GENERATIE 
Daarnaast zijn er ook veel krachtiger signalen die ons aan het 
denken zetten. Er ontstaan nieuwe bedrijven die oude bedrijfs-
takken volledig overhoop halen, of zelfs van de kaart vegen. 
Het tempo van de opkomst van Amazon en volgers als bol.com 
in Nederland of Zalando in Duitsland konden we nog volgen, 
terwijl ze een bijna niet te beschrijven impact op de retail en 
daarmee op het aangezicht van onze binnensteden hebben. 
Ondertussen is er echter alweer een nieuwe generatie 
bedrijven opgestaan die nog veel sneller tot ontwikkeling 
komt: Airbnb, Booking.com, Uber. Deze bedrijven zijn zo 
disruptief dat ze zelfs flinke tegenstand weten op te roepen. 
Tienduizenden taxichauffeurs zijn het afgelopen jaar de straat 
opgegaan of hebben gestaakt om Uber en Pop-Uber tegen te 
gaan. Hoogstwaarschijnlijk tevergeefs.

We hebben niet alleen te maken met een technologische 
exponentiële ontwikkeling. Er is ook een revolutie gaande  
in de wijze waarop we ondernemen. Vooral jonge mensen 
starten razendsnel nieuwe bedrijfjes. Heel soms onmiddellijk 
succesvol: WhatsApp, Spotify, Facebook, maar meestal 
eindigend met een flop. Dat is echter geen reden om te 
treuren, maar juist opnieuw te beginnen. Honderd keer  
liever dit dan bij een ouderwets groot bedrijf gaan werken.

NIEUW INITIATIEF 
Voor mij zijn dit de signalen van een nieuw tijdperk. Een 
tijdperk waarin technologie een steeds grotere rol gaat 
spelen, maar waarin ondernemerschap een enorme boost 
krijgt. Natuurlijk gaat die enorme technologievlucht ook 
gepaard met heel veel kwalijke zaken, waarvan de dreigende 
teloorgang van onze privacy er slechts een is. Toch geef ik er 
de voorkeur aan hier voor onze samenleving enorme kansen  

te zien. Kansen om maatschappelijke vraagstukken aan te 
pakken, zoals de energietransitie en verduurzaming van onze 
samenleving, de vernieuwing van de zorg, het versterken van 
mogelijkheden voor mensen om actief te blijven participeren 
in de samenleving. Ook kansen om onze economie te vernieu-
wen door het grootschalig stimuleren van de toepassing van 
ICT, waardoor we bijvoorbeeld op het gebied van smart 
industries een beslissende voorsprong nemen. Het ondersteu-
nen van nieuwe ondernemingen en nieuw ondernemerschap.
Er is hier in Nederland nergens zo’n vruchtbare bodem voor 
als in Brabant, en met name in Brainport. Zouden er niet weer 
eens een paar Statenleden met een gedurfd initiatief moeten 
komen? En dan dit keer wel doorpakken… •

Joep Brouwers (1955) is adjunct-directeur bij Brainport 
Development | Werkt hard om van Eindhoven één van de beste 
technologieregio’s van de wereld te maken | Organisator van 
TEDx-bijeenkomsten | Studeerde Nederlandse taal en 
literatuur
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Automotive Campus Helmond 
Foto: Pim Geerts
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“Brabant heeft een slimme 
burgerij en een sterke 

creatieve industrie die actief 
betrokken willen worden. 

Die kunnen alleen meedoen 
aan open platformen, 

waar iedereen gelijkwaardig 
aan kan deelnemen.” 

- Blog Marleen Stikker op www.brabantkennis.nl -

Foto: Van Gogh Path - Studio Roosegaarde -www.studioroosegaarde.net



Foto: Van Gogh Path - Studio Roosegaarde -www.studioroosegaarde.net
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Internet is een van de mooiste en belangrijkste technologische 
ontwikkelingen in de geschiedenis van de mensheid. Alles 
wordt met elkaar verbonden. Die alomvattende verwevenheid 
heeft tegelijk ook een duistere kant, zo begint Michiel 
Leenaars te vertellen. Als je van een afstandje kijkt, zie je dat 
een handvol Amerikaanse technologiebedrijven steeds dieper 
doordringen in onze samenleving. Ze maken een aantal 
diensten die wij niet of nauwelijks kunnen weigeren, en 
verdienen daar ongeloofl ijk veel geld mee. Op zich is dat niets 
bijzonders: dat is marktwerking. Maar: de adder onder het 
gras is dat ze met de combinatie van de ingekapselde consument 
en dat geld hele economische ketens naar zich toe trekken en 
beheersen. Simpelweg door strategische overnames. Er komt 
een dag dat ze ook onze local heroes - denk maar aan ASML! - 
opkopen of buiten spel zetten. Het lot van Nokia werpt wat dat 
betreft een schaduw vooruit.

#slimbrabant interview
Michiel Leenaars

Laten we de regie weer 
in eigen hand nemen

Juist in Brabant 
moet dat kunnen!
Michiel Leenaars is directeur Strategie van de stichting NLnet 
en directeur van de vereniging voor internetprofessionals 
Internet Society Nederland. Hij werkt aan het open en vrij 
houden van het internet, en het vergroten van onze kennis op dat 
gebied. Als lid van de Onderwijsraad houdt hij zich bezig met 
duurzame digitalisering van het onderwijs, met de nodige 
voorzichtigheid overigens. Zijn pleidooi: We kunnen en moeten 
de makerscultuur in Brabant weer versterken, maar daarvoor 
is het leren van programmeren een basisvoorwaarde. 
Een gesprek over hoe we als Nederland, en Brabant, weer 
de regie in handen kunnen nemen. 

Michiel Leenaars combineert zijn functie als 
directeur Strategie van NLNet met het 
directeurschap van de vereniging Internet 
Society Nederland | Ook lid van de Onderwijs-
raad | De motor achter échte duurzame 
ontwikkeling is open source technologie | 
Studeerde Natuurkunde in Eindhoven en 
Cultuur en Letteren in Tilburg
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VERGEET DE PRIVATE BELANGEN NIET
Het gaat eigenlijk veel verder dan economische kwetsbaar-
heid, legt hij uit. Wat ik echt ongelooflijk tricky vind, is dat deze 
reuzen wereldwijd media en infrastructuur overnemen. Ik zou 
ook graag denken dat het om transparante bedrijven gaat die 
het alleen maar goed met iedereen voor hebben, maar willen 
we daar na de onthullingen van Snowden nog op vertrouwen? 
Ik denk dat we ons in Nederland en hier in Brabant veel 
bewuster van moeten zijn van het totale plaatje. Anders 
worden we langzaam maar zeker uit dat plaatje weggepoetst. 
Achter al die mooie diensten zitten gewoon private belangen 
die niet de onze zijn - en trouwens ook waarden die ík in ieder 
geval niet altijd onderschrijf en waarvan ik hoop dat ze de 
openheid en progressiviteit in Nederland niet gaan vervangen. 
Hoe ik dat bedoel? Apple weigerde bijvoorbeeld in 2013  
‘De Hartsvriendin’ van Heleen van Royen als e-book te 
verkopen omdat het boek verwijst naar pornosites. Willen  
we wel terechtkomen in een samenleving waarin een buiten-
landse partij gaat bepalen of een boek van een Nederlandse 
schrijfster wel of niet in haar thuisland verkocht mag worden? 

Willen we dat een buitenlandse 
partij gaat bepalen wat wij lezen?

Of neem Uber. Voor gebruikers lijkt het bedrijf en zijn uit-
gangspunten op het eerste gezicht misschien innovatief en de 
moeite waard. Maar, zegt Leenaars, eigenlijk is het een 
negentiende-eeuws systeem als je kijkt naar marktordening 
en arbeidsrechten. Nederland heeft zich járen ingezet om de 
taximarkt op orde te krijgen, om in plaats van ‘snorders’ nu 
betrouwbare en goed opgeleide vervoerders te hebben.  
Uber haalt dit systeem gewoon in één keer onderuit: het 
overspoelt de markt met amateurs, speelt ze tegen elkaar uit 
en hoeft ze dus geen enkele zekerheid te bieden buiten die ene 
rit (‘voor jou tien anderen’). Met een druk op een knop ergens 
in het buitenland zit het inkomen van chauffeurs onder het 
bestaansminimum. Voor mij is dat een voorbeeld van hoe je 
technologie gebruikt om een asociale maatschappij te creëren 
en in stand te houden. Dat moeten we niet willen, betoogt hij.

IEDEREEN HEEFT TOEGANG
Zijn handen jeuken om er wat aan te doen. Weet je, de basis 
van heel veel van de technologie die achter al die bedrijven zit, 
ligt in Europa. Wat de meesten van ons zich niet realiseren, is 
dat het internet en veel van onze huidige technologie juist zo 
groot is geworden dankzij open source software: software 
waarvan de broncode voor iedereen gratis beschikbaar is, en 
door iedereen mag worden gepubliceerd en aangepast om te 

doen wat maar nodig is zonder daar toestemming voor te 
vragen. Dát is de echte motor achter duurzame ontwikkeling, 
net zoals wetenschappelijke publicaties dat eeuwen lang 
waren. Zonder open source was er geen Android, iPad, 
WhatsApp, Amazon of Twitter. 

We betalen een absurde prijs voor 
de diensten die we afnemen. 
Alleen lijken we hier blind voor.
In weerwil van de enorme beschikbaarheid van open source 
technologie dreigt het door economische wetmatigheden 
alsnog uit de hand te lopen, legt Leenaars uit. In de mobiele 
telefonie is er feitelijk nauwelijks nog een open markt. Een 
kleine kopgroep uit de industrie heeft volledige controle over 
de app stores en over afgesloten gebruikersnetwerken waarin 
zij de voorwaarden stellen. We hebben vaker lokale monopo-
lies gehad, maar de globale netwerkeffecten ten aanzien van 
deze platforms maken de huidige situatie onvergelijkbaar.  
De gebruikers zijn ingekapseld en de markt volledig gekanali-
seerd, waardoor er nu vrijwel onbeperkt gekapitaliseerd en 
geannexeerd kan worden. We vinden onze digitale spiegeltjes 
en kraaltjes allemaal prachtig, maar de prijs is absurd hoog. 
We worden meegesleurd in compleet de verkeerde richting. 
Het gênante is dat het eigenlijk niet eens zo revolutionair is 
wat Apple, Google en Facebook doen. De technologie bestaat 
vaak al veel langer, maar kan niet zelfstandig doorbreken 
totdat het wordt opgekocht. Innovaties van buitenaf komen er 
door de verstoorde markt zelfstandig niet meer doorheen. 

NEEM DE REGIE IN EIGEN HAND
Ik zou graag zien, vertelt Leenaars, dat we de regie weer in 
eigen hand nemen. Dat vraagt om visie en om gecoördineerde 
inzet van middelen, maar biedt ook enorme economische 
perspectieven. Later in de waardeketen is het slecht toeven, 
dat is hogerop wel beter. Als Nederlandse bedrijven  
het voor elkaar zouden krijgen om hogerop in de waardeketen 
meer betekenis te krijgen, dan kunnen we de regie over de 
inrichting van onze samenleving weer meer naar ons toetrekken. 
Eigen baas zijn (reclaim) over hoe technologie onze samen-
leving beïnvloedt en over wat er met onze gegevens – onze 
data - gebeurt. Dat vraagt erom dat we inzetten op open 
software en daarmee algoritmes ontwikkelen waar onze éigen 
normen en waarden in verankerd zijn, pleit hij. Open en 
progressief. En voor iedereen naar eigen wens te verfijnen. 
Ik hoop dat de provinciale overheid daarin durft te investeren. 
→
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Wij hebben echt kans om de regie 
over de inrichting van onze 
samenleving weer naar ons toe 
te trekken.

Want hoe ongelofelijk het ook mag klinken: als Nederland zijn 
we in een uitgelezen positie om die marktmacht te breken. We 
hebben een middelgrote economie, maar een globale kopposi-
tie als het gaat om internet. Wij hebben hier twee van de 
grootste internetknooppunten op de planeet liggen: er lopen 
meer lijnen van en naar ons land dan waar ook. Met deze 
digitale mainport hebben we een geweldige infrastructuur in 
handen. En we hebben mensen die autonomie snappen: 
nergens heeft men meer eigen domeinnamen per hoofd van de 
bevolking. En minstens zo belangrijk: we hebben de maakin-
dustrie als het gaat om high tech in eigen huis én bezitten een 
hele bak aan patenten die we hiervoor in kunnen zetten. En als 
klap op de vuurpijl hebben Brabanders een doe-mentaliteit, 
een makers-mentaliteit.

VAARDIG WORDEN
Code is Law is de titel van een boek dat heel mooi laat zien hoe 
de waarden achter technologie steeds meer bepalen hoe wij 
ons gedragen. Dat willen we vaak niet horen want wij denken 
met onze vrije wil zelf aan het roer te staan en ons leven te 
controleren, legt Michiel Leenaars uit. Ongemerkt gebeurt dat 
toch. Denk maar aan de auto die automatisch gaat remmen als 
je te dicht op je voorganger gaat rijden. Of je TomTom die blijft 
herhalen dat je linksaf moet of om moet keren totdat je dat ook 
daadwerkelijk doet (en dat doe je ook…!). Of neem de algorit-
mes van Facebook die bepalen welke vrienden en familie jij 
per dag te zien krijgt. 

Alle technologie is maakbaar. 
Laten we onze makersmentaliteit 
weer nieuw leven inblazen.

We zijn allemaal op weg om cyborgs te worden, stelt Leenaars. 
Onze smartphone speelt daarin misschien wel de belangrijkste 
rol, het is inmiddels een verlengde van onszelf. Het zou 
daarom goed zijn als we in Nederland onze autonomie meer 
koesteren. Dat we die smartphone zo kunnen aanpassen dat 
het ook écht een verlengde van ‘ons’zelf wordt. Dat hoeft geen 
utopie te zijn, zo’ n toekomst is heel goed maakbaar. Het 
betekent simpelweg dat we naast consument weer maker 
moet worden. Het belang van software kan bijna niet onder-
schat worden. In de industrie is er een gevleugeld gezegde: 
‘software will eat the world’. We moeten niet alleen weten hoe 
we andermans gadgets en diensten handig kunnen gebruiken: 
het is eten of gegeten worden. Op school zullen we onze 
kinderen vaardigheden moeten bijbrengen. Ze laten zien en 
ervaren dat het heel eenvoudig is om zelf iets te bouwen of een 
spelletje te programmeren. Dat al die technologie maakbaar is 
en dat ze zelf hun wereld daarmee vorm kunnen geven. Laten 
we onze makersmentaliteit weer nieuw leven inblazen - we 
zijn in de unieke positie dat we er alles voor in huis hebben..! •

#slimbrabant interview
Michiel Leenaars
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Foto: GLOW NEXT 2013 - Waves - Claus Langer



“De grote opdracht in deze 
tijd is om zélf slim en 
tech-savvy te worden. 

Dit geldt niet alleen voor 
de jeugd, maar júist voor de 

mensen die nu aan de 
knoppen zitten en 

verantwoordelijk zijn
voor beleid.” 

- Blog Marleen Stikker op www.brabantkennis.nl -

Foto: GLOW NEXT 2013 - Waves - Claus Langer



#slimbrabant blog
Jan Smits

Brabant, voorkom annexatie 
privédomein
De zelfrijdende auto komt eraan. Daarmee wordt het laatste bastion waar we nog min of 
meer onbespied onszelf kunnen zijn geslecht. Wat kunnen we doen om deze digitale 
annexatie van het individu en onze persoonlijke omgeving te stoppen? We hebben toch 
nauwelijks invloed op wat er in Silicon Valley gebeurt? Dat kon nog wel eens meevallen.  
We hebben namelijk wel verstand van alle technieken die op dit gebied een rol spelen.  
Het wordt tijd die kennis te mobiliseren.

Is dit erg? ‘Ik heb niets te verbergen’, hoor ik veel en vaak. 
Maar als we niet oppassen hebben we straks ook niets meer  
te zeggen. Dan bepalen algoritmen wat we mogen, moeten, 
krijgen, mogen hebben, mogen houden, en misschien wel  
het allerergste: wat we mogen zeggen!

ALLES ONLINE
Op Facebook doen we verslag van ons hele hebben en houden. 
Via Google zoeken we naar voor ons nog onbekende informatie 
die we mede te zien krijgen in door anderen betaalde resulta-
ten. Die koppeling van zoekresultaten aan betaalde adverten-
ties is door Google overigens tot een onwaarschijnlijke 
geldmachine gemaakt. Via iCloud, OneCloud en Dropbox slaan 
we onze data buiten ons eigen huis en territoir op. Via YouTube 
en Netflix heffen we langzaam de aan eigen cultuur gekoppel-
de publieke omroep op. Echt doorbreken in de muziekwereld 
kan bijna alleen nog maar via de kongsi van iTunes en Spotify. 
De muziekcomponist staat helemaal achterin de rij om magere 
inkomsten te verwerven.

Via Nest en AirBnB wordt nu ook ons huis en de letterlijke  
en straks (door het verzamelen en analyseren van big data) 
figuurlijke warmte gemeten. Uber presenteert zich als het 
intermediair voor alle toekomstige logistieke vragen voor 
zowel personen als goederen. Door middel van bijvoorbeeld 
Runkeeper en allerlei smart watches, met erbij horende 
gezondheidsapps, delen we nu al heel veel (gezondheids)
informatie en via RFID chips in kleding, voedselverpakkingen 
en tracking devices geven we weer andere aan onze gezondheid 
gerelateerde informatie weg.

OP ZOEK NAAR EEN PARADIGMASHIFT
Als we nu eens wat Brabants provinciaal geld gebruiken om 
onze kennis op dit gebied te mobiliseren? Brabant omsluit 
immers een van de slimste regio’s in de wereld. Het mes snijdt 
aan twee kanten als we erin zouden slagen de ongetwijfeld 

sterker wordende roep om het in stand houden van een 
privéruimte in de digitale wereld te gelde te maken. Er is een 
paradigmashift nodig, die moet leiden tot het ontwerpen van 
nieuwe technologie die de oude (die van de Apples, Googles en 
Samsungs van deze wereld) weerstaat in het ongevraagd 
infiltreren van de privésfeer.

Op welke wijze kan door het inzetten van techniek een sterk 
digitaal huisrecht, een digitaal correspondentiegeheim, een 
sterke digitale identiteit en sterke digitale privacy worden 
gecreëerd? Oude klassieke grondrechten (vaak zwaar 
bevochten) dienen zo snel mogelijk een digitale pendant te 
krijgen voor het te laat is. Aangezien geen enkele staat nog 
complete juridische zeggenschap heeft over in zijn eigen 
territoir en door zijn eigen burgers gegenereerde informatie, 
en het waarschijnlijk ook nog vele jaren zal duren alvorens 
daar op enige voor de burgerrechten relevante schaal sprake 
van zal zijn, dient de techniek voor een oplossing te zorgen.  
En waar kan dat beter dan in Brabant?

KENNISGEBIED BRABANT
Stelt u zich het volgende voor: de VDL groep bouwt de zelfrij-
dende auto’s waaruit nooit data (zonder toestemming) naar 
een database kan worden geleid, door gebruik te maken van 
de kennis op de Helmondse Automotive Campus. Prodrive 
ontwerpt chips voor de camera’s van Ampleye die inherent 
rekening houden met de eerbiediging van de persoonlijke 
levenssfeer. NXP maakt de embedded chips voor duurzame 
apparaten zoals wasmachines, stofzuigers en koffiezetappa-
raten. ASML maakt chipmachines waarmee idealiter alleen 
chips kunnen worden gemaakt die al inherent digitale privacy-
bewaking in zich hebben. Philips Licht maakt ledverlichting, 
waarvan Harald Haas heeft aangetoond dat je er met hoge 
snelheid data mee kunt versturen; het weglekken van datasig-
nalen tot buiten de omgeving waarin ze bedoeld zijn te werken 
kan veel eenvoudiger bij licht dan met radiogolven.
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Het Data-Science Center Eindhoven ontwikkelt databasesyste-
men en technieken waarbij Wisdom of the Crowd wel ingezet 
kan worden met respect voor de digitale grondrechten door 
middel van een integriteitsgraadmeter. Daar zijn slimme 
algoritmes voor nodig, gebruiksvriendelijke encryptie, kennis 
van wet- en regelgeving, maar we kunnen dat allemaal.  
De start-up Quiver heeft software bedacht die de verzender 
van een bestand de controle laat behouden over wat er met  
het bestand gebeurt nadat het verzonden is, misschien kan  
dat ook met persoonsgebonden data.

BESCHERMING VAN HET PRIVÉDOMEIN 
Er zal veel denkkracht en kritische beschouwing nodig zijn, 
maar Brabant huisvest de slimste regio, op de arme zand-
grond is een ongelofelijke organische sector tot stand 
gebracht.

Samen met de verstandige provinciale bestuurders, gepassio-
neerde wetenschappers en scherpe (MKB-)industriëlen (die we 
allemaal al hebben) moet het mogelijk zijn de provincie te worden 
die het annexeren van het privédomein heeft weerstaan. •

Prof. dr. mr. J.M. (Jan) Smits (1953) is hoogleraar Recht& 
Ethiek aan de TU/e | Daar waar recht techniek raakt, en 
andersom | Tevens zelfstandig telecommunicatieconsultant en 
(mede-)oprichter van 2knowit BV | En voorzitter van het 
Brainport Center for Technology and Law | Rechten gestu-
deerd aan Tilburg University
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BIG DATA, SMALL STEPS
De laatste jaren is de aandacht rondom big data 
in Nederland geëxplodeerd, zegt Eric van Tol. 
Big data is een hot topic. Maar ik heb het idee 
dat de hype in de VS al over z’n top is, zegt hij. 
Waarom? Omdat het gewoon hartstikke moeilijk 
is en echt noeste arbeid vergt om in grote 
hoeveelheden en vooral gevarieerde data 
verbanden te vinden die waardevol kunnen zijn. 
Om eerlijk te zijn vind ik big data eigenlijk ook een 
rot woord, zegt Van Tol. Het verhult de 
mogelijkheden die je hebt om ook met kleine 
hoeveelheden data al stappen te zetten. Het hoeft 
niet per se big te zijn om waardevol te zijn, legt hij 
uit. Zo is recent een student nagegaan wat de 
impact van demografi e en het weer is op de 
verkopen van een bakkerij. Met behulp van 
beschikbare, open data en bedrijfsgegevens zijn 
data-analyses uitgevoerd, met opmerkelijke 
conclusies als resultaat. Zoals dat de verkoop 
van croissants eerder stijgt bij mooi dan bij 
slecht weer. Het gaat erom dat je met behulp 
van data waarde kunt creëren voor een bedrijf.

Big data is gewoon hartstikke 
moeilijk en vergt noeste arbeid.

OPLEIDEN VAN DATA SCIENTISTS
De essentie van big data gaat niet alleen om de 
grote hoeveelheid data, maar vooral om de 
combinatie van verschillende soorten data en 
databronnen, variërend van fi nanciële cijfers, 
sensorinformatie, gezichtsanalyses en data 
afkomstig van social media. Door de enorme 
vooruitgang op het gebied van 
informatietechnologie kunnen we die grote 
hoeveelheden gevarieerde data (beelden, 

teksten, getallen) nu ook verwerken, opslaan 
en analyseren. 

De rekenkracht van de huidige generatie 
computers maakt het mogelijk om orde aan te 
brengen in de ongestructureerde databerg. 
Ons doel is om studenten van de minor Applied 
Data Science te leren hoe ze met data waarde 
kunnen creëren voor bijvoorbeeld bedrijven, 
ziekenhuizen en overheden. Ze krijgen daarom 
les in een aantal kernvakken, legt Schouten uit. 
Naast machine learning (vrij vertaald: kunstmatig 
leren) gaat het daarbij vooral om data getting & 
cleaning, datavisualisatie en ethiek en 
regelgeving. Dit jaar beginnen veertig studenten 
aan hun opleiding en hebben acht bedrijven, 
waaronder ook Philips Healthcare, een casus 
ingebracht. Onze kracht ligt echt in het vertalen 
van kennis naar uitvoering, zegt hij. 

DATA ALS BUSINESS
Ik zie een hele nieuwe ecologie en markt 
ontstaan rondom big data, zegt Van Tol. Steeds 
meer bedrijven gaan inzien dat ‘data’ ook ‘geld’ 
kan opleveren. Grote bedrijven als Google en 
Facebook zijn er al jaren mee bezig en hebben 
inmiddels een voorsprong opgebouwd. Voor 
kleine bedrijven ligt dit veel lastiger. Ik voorzie 
een levendige tussenhandel van datadiensten, 
zegt hij. De opkomst van spelers die zich richten 
op kleine en middelgrote bedrijven en voor hen 
informatie verzamelen en analyseren. Want niet 
iedereen hoeft verstand te hebben van data 
getting & cleaning, statistiek en machine learning. 
Laat dat maar aan onze studenten over. Ook 
zullen er specialisaties ontstaan binnen het 
vakgebied, zegt hij. Nu zie je dat bedrijven vooral 

#slimbrabant gesprek
Gerard Schouten en Erik van Tol

Gerard Schouten is beoogd lector van het 
Expertisecentrum Big Data van de Fontys 
Hogeschool in Eindhoven | Studeerde Natuur-
kunde aan de TU/e en promoveerde in 1993 op 
onderzoek naar visuele waarneming | Werkte 
jaren voor Philips Innovation Services en 
Philips Healthcare. 

Eric van Tol is directeur, trekker en boegbeeld 
van het Expertisecentrum Big Data van de Fontys 
Hogeschool in Eindhoven | Ook de aanjager van 
het ICT doorbraakproject Big Data van het 
Ministerie van Economische Zaken

Overheid, experimenteer met big data 

Samen staan we sterker
In oktober 2014 is het Expertisecentrum Big Data van de Fontys 
Hogeschool in Eindhoven in samenwerking met de gemeente Eindhoven 
gestart met een cursus Big Data. De allereerste cursus op HBO-niveau 
op het gebied van big data en meteen een succes. Data-analisten blijken 
zeer gewild. Alle acht studenten hebben een baan. Dit jaar begint een 
nieuwe lichting van veertig studenten aan de minor Applied Data Science. 
Naast onderwijs wil het Expertisecentrum Big Data ook een brug slaan 
tussen onderzoek, onderwijs en de beroepspraktijk. Een gesprek met 
Eric van Tol en Gerard Schouten, respectievelijk directeur en beoogd 
lector, over big data en de rol van de overheid.
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universitair geschoolde data scientists inhuren. 
Een groot deel van hun dagtaak bestaat uit 
dataverzameling en -analyse. Een intensief 
werkje. Dat kun je in de toekomst beter aan 
HBO-ers overlaten, vult Schouten aan, die zijn  
er beter in en vinden het ook nog leuker om te 
doen ook. 

Een levendige tussenhandel van 
datadiensten gaat ontstaan.

De grote belofte van big data is het ontwikkelen 
van sterk ‘gepersonaliseerde diensten en 
producten’, zegt van Tol. Bedrijven als Google, 
Amazon, Uber en Airbnb zijn hier al vrij ver in.  
Op basis van je zoekgeschiedenis en -gedrag op 
internet optimaliseren ze hun dienstverlening  
en bieden ze producten op maat aan. Overheden 
en kleine bedrijven lopen achter op deze grote 
jongens. Overheden ontdekken nu mondjesmaat 
de kansen die big data bieden om de publieke 
dienstverlening te verbeteren. Sommige 
gemeenten zijn bijvoorbeeld begonnen met  
het meten van sentimenten. Dit om beter in te 
kunnen spelen op wat er leeft in wijken en 
buurten, in plaats van de gebruikelijke 
tevredenheidsonderzoeken achteraf. Gemeenten 
gebruiken hiervoor software van grote bedrijven.

Hoewel vaak gedacht is samenwerking met een 
groot bedrijf helemaal niet nodig, legt hij uit. 
Juist ICT maakt het mogelijk om gepersonali-
seerde diensten aan te beiden vanuit een 
netwerk van midden- en kleinbedrijven. Voor de 
gemeente Utrecht werk ik momenteel aan zo’n 
netwerk op het gebied van well-being diensten. 
We zouden daar in Nederland en ook 

in Brabant, MKB-regio bij uitstek, veel meer  
op in moeten zetten. 

EXPERIMENTEER
De belofte van big data is mooi, maar de praktijk 
is weerbarstig. Zo is het voor midden- en 
kleinbedrijven heel moeilijk om een business case 
rond te krijgen. Het gaat vaak om enorme 
investeringen. Er zijn geen cheap tricks in dit 
veld. De grootte van de investeringen schrikt 
bedrijven af. Hierdoor maken we te weinig 
stappen. Daarnaast kennen we in Nederland 
geen cultuur van ‘datadelen’. Dat het delen van 
informatie voordeel op kan leveren heeft hier  
nog geen post gevat. Als overheid zou je het 
experiment aan moeten jagen. Voorop willen 
lopen. Durven investeren. De overheid kan in dit 
gebied echt een katalysator zijn. 

Ik zou graag zien dat in Brabant meer ruimte zou 
ontstaan in denken en experimenteren met big 
data, zegt van Tol. Creëer een digitale vrijplaats, 
een soort pirateneiland voor innovatie. 
Bijvoorbeeld door het oppakken van 

maatschappelijke vraagstukken die ‘pijn’ doen. 
Neem het gezondheidsdossier, zegt hij. Nu wordt 
het vooral aangevlogen vanuit bezuinigingen en 
‘wat niet meer kan’. Hierdoor zet je eigenlijk  
zo’n dossier volledig op slot. Ik geloof er echt in, 
besluit van Tol, dat big data zou kunnen helpen 
om de gezondheidszorg ‘nog beter’ te maken met 
minder mensen. Dus overheid: experimenteer! •

Een sarcasme-detector
Een van de meest uitdagende opdrachten van de 
opleiding Applied Data Science is inge-bracht door 
het bedrijf COOSTO. Dit bedrijf verzamelt social 
media-data (van o.a. Facebook, Twitter) en levert 
diensten aan andere bedrijven, die bijvoorbeeld 
willen weten ‘hoe ze het doen op Facebook’. Samen 
met studenten van de opleiding Applied Data Science 
gaat COOSTO een Twitter sarcasme-detector maken. 
Sarcasme is iets wat computers moeilijk kunnen 
herkennen. De vraag is of moderne machine learning 
hier een oplossing voor kan bieden.
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Het jaar: 2050
Locatie: een boerderij in Brabant

Boer Jansen roert door zijn koffie. Vanuit de controlekamer werpt hij tevreden een blik op 
zijn akkers. Robots en drones voeren daar het zware werk voor hem uit, een enkele keer 
aangestuurd door Jansen zelf. De werktuigen, tractors en melkmachines, hebben 
nauwelijks hulp van ‘de baas’ nodig.

#slimbrabant blog
Silke de Wilde

De machines van boer Jansen zijn zelfsturend en fungeren 
autonoom. Sensoren verzamelen voortdurend real time 
informatie. Deze data worden direct geüpload, we leven 
immers in het tijdperk van het Internet of Things: alle apparaten 
zijn met het internet verbonden. Niks geks aan, vindt hij. Een 
agrarisch bedrijf zonder high tech, dat zou pas vreemd zijn. 

Sensoren gecombineerd met micro- en nanotechnologie 
nemen hem veel werk uit handen. Ze selecteren allerlei 
producten, zoals melk of vruchten, met specifieke samen-
stellingen voor specifieke toepassingen. Daarnaast observeert 
sensortechnologie real time de dieren op het erf, en interpre-
teert hun gedrag. Ook de gewassen worden op afstand 
gecontroleerd. Zijn ze gezond, groeien ze goed en welke 
voedingsstoffen en behandeling hebben ze nodig?

Hoe deden ze dat vroeger toch? Moesten zijn voorgangers  
zélf de stal in, op klompen? Jansen kan er met zijn pet niet  
bij. Zijn schoeisel blijft mooi schoon. En dat terwijl hij feeling 
heeft met alles wat er op zijn akkers gebeurt en wat nodig is 
om successen te behalen. De verzamelde data over zijn land 
worden in de cloud direct gekoppeld aan klimatologische 
omstandigheden. Zo bepaalt hij telkens het beste oogstmoment. 
Omdat de data ook nog eens gecombineerd worden met 
actuele wereldvoedselprijzen, weet de slimme boer precies 
wanneer hij producten moet inkopen en verkopen.

Boer Jansen beheert akkers over de hele wereld. Kunstmest 
en water werden steeds duurder, dus moest hij naar het 
buitenland uitwijken om meer grond te kunnen bebouwen. 
Dankzij sensoren, robots, telematica, apparatuur die real time 
de biometrie van vee meet, gps-trackingsystemen en  
(zelflerende) ICT-systemen kan hij met gemak zijn bedrijf  
op afstand aansturen. 
Hier thuis doen consumenten boodschappen bij de boer. 
Jansen kent zijn klanten. Speciale software analyseert en 
voorspelt het gedrag van de kopers. Tijdens het sorteerproces 
wordt onderscheid gemaakt tussen mooie en minder aantrek-
kelijke gewassen. Hij biedt de producten voor diverse prijzen 
aan, waardoor gezond voedsel ook betaalbaar is voor lage 
inkomens en er veel minder voedsel wordt weggegooid dan 
begin van de eeuw. 

Vroeger waren er supermarkten, weet Jansen. Maar deze 
tussenhandelaren hebben we allang niet meer nodig.  
De consument heeft inzicht in waar voedsel geproduceerd is 
en onder welke omstandigheden. Huishoudelijke apparaten 
zijn onderdeel van het Internet of Things. Slimme etiketten  
en verpakkingen verzenden en monitoren gegevens door de 
hele distributieketen, want alleen het beste van het beste is 
goed genoeg. 

Wat de boer niet kent, dat eet hij niet. Jansen lacht om dit  
oude gezegde. Tegenwoordig is het wel anders. Naast verse 
producten bestaan er ook basiseenheden voedingsstoffen in 
blokjes, gel of poedervorm. Deze gaan in de food printer, zodat 
we zelf de vorm en smaak van ons eten kunnen bepalen.  
De televisie houdt ons op de hoogte van aanbiedingen van  
onze favoriete hapjes, de koelkast doet een bestelling zodra 
een verpakking aangeeft bijna leeg te zijn en het toilet meet 
hoe het met onze gezondheid is gesteld en vertelt welke 
voedingsmiddelen we mogen nuttigen deze week. 

Boer Jansen print nog een kop koffie uit. Ze zeggen weleens ‘die 
goeie ouwe tijd’, denkt hij, maar doe mij het jaar 2050 maar. •
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#slimbrabant blog
Silke de Wilde

Slimme landbouw
Een verkenning

Bent u het eens met boer Jansen? Maakt dit toekomstbeeld u enthousiast? Of schrikt het juist 
af? Leven zoals boer Jansen is niet ondenkbaar. Sterker nog, ondervraag tien landbouw-
deskundigen en zij vertellen ongetwijfeld dat dit beeld eerder over tien dan over vijfendertig 
jaar werkelijkheid is. Sommigen zullen zelfs voorbeelden uit het verhaal aanhalen die nu al 
realiteit zijn of misschien al achterhaald.

CRUCIAAL MOMENT
Wie zich verdiept in de internationale literatuur over de 
toekomst van agri & food ontdekt dat velen het huidige tijdperk 
een cruciaal moment in de geschiedenis noemen: meer dan 
ooit lijkt er behoefte te zijn aan actie en verandering in het 
wereldwijde voedselsysteem. De komende decennia moet 
voldaan worden aan de behoeften van een almaar groeiende 
wereldbevolking met steeds schaarser wordende voorraden 
aan essentiële grondstoffen zoals water, energie en land. Het 
voedselsysteem moet daarom verduurzamen en zich aanpas-
sen aan het veranderende klimaat en wellicht aan de maatre-
gelen die verdere klimaatverandering tegengaan. De uitdaging 
om honger te bestrijden, wordt steeds groter. Actoren in het 
voedselsysteem staan voor de vraag hoe een balans te vinden 
tussen de factoren die het wereldvoedselsysteem steeds meer 
onder druk zetten en de steeds hogere (soms botsende) eisen 
die worden gesteld aan het systeem. 

Het verduurzamen van het 
wereldvoedselsysteem en 
tegelijkertijd honger blijven 
bestrijden.
HOOGTECHNOLOGISCHE SCENARIO’S
Kortom, er lijkt een grootse en grootschalige verandering op 
komst te zijn. Welke kant het opgaat, is nog onzeker. Kijken we 
puur en alleen naar wat er technologisch mogelijk zal zijn in 
2050, dan doemen er veel hoogtechnologische scenario’s op. 
Maar misschien is het niet zozeer de vraag wat technologisch 
mogelijk gaat zijn, maar welke technologieën de samenleving 
accepteert en hoe de samenleving mee verandert met 
bepaalde technologieën. 

Neem bijvoorbeeld het dreigende voedseltekort. Het is 
algemeen bekend dat consumptie van dierlijke eiwitten op het 
niveau van westerse landen niet lang meer houdbaar of 
betaalbaar is. Er lijken al technologische oplossingen aan de 
horizon te verschijnen voor dit probleem. Gaat Europa net als 
de VS en Azië de toepassing van genetische modificatie van 
gewassen en dieren inzetten om dreigende voedseltekorten te 
voorkomen? Of investeren we in het betaalbaar maken van 
kweekvlees? Of in het vermarkten van nieuwe eiwitbronnen, 
zoals algen en insecten? Gaan we leven op astronautenvoed-
sel: shakes en pillen, gezond en efficiënt. Niet alleen een 

veranderend dieet biedt kansen, ook op het gebied van 
voedselproductie is veel mogelijk. Betere machines, maat-
werk op de akkers, zelfreparerende materialen en sensoren 
en bio-informatica die tijd besparen en betere oogsten 
beloven. Slim transport is ook kansrijk: beter en sneller 
vervoer. Producten langer vers houden. Minder verspilling. 
Track & trace via labels op verpakkingen is een pre voor de 
nieuwsgierige, geëngageerde consument die wil weten waar 
producten geproduceerd zijn, onder welke omstandigheden en 
hoe ze vervoerd zijn.

VRAAGTEKENS
Ja, bovengenoemde ontwikkelingen kunnen een enorme 
impact hebben op de agrifoodsector. Bieden kansen. 
Misschien ook bedreigingen: niet iedere boer zal deze 
technologieën willen of kunnen omhelzen. Veel experts 
denken dat verdere digitalisering gepaard zal gaan met 
verdere schaalvergroting, minder diversificatie en daardoor 
meer kwetsbare economisch profiel. Maar ook: Wie is de 
eigenaar van de data in bovenstaand verhaal? Is de data 
eigendom van boer Jansen of van de fabrikant van de 
sensoren? Van de overheid of van de beheerder van de cloud? 
Van wie willen we afhankelijk zijn? En welke prijs betalen we 
voor meer informatie? Geven we onze privacy op? 
Waarschijnlijk zullen het niet zozeer de technologische 
mogelijkheden zijn die de toekomst van de agrifoodsector 
gaan bepalen. Juist de maatschappelijke ontwikkelingen, de 
zogenaamde human factors, zullen bepalen welke technologie 
wij op welke manier toestaan een rol in ons leven te spelen! •

Het gaat draaien om 
maatschappelijke acceptatie van 
technologieën.
Deze blog is gebaseerd op de publicatie ‘Van Autonome Robots 
tot Zilte Aardappels’ van Stichting Toekomstbeeld der Tech-
niek (www.stt.nl). 

Silke de Wilde is opgeleid als sociaal geograaf |
werkt via Bureau Tijd & Ruimte als toekomstverkenner voor 
verschillende organisaties | was projectleider ‘Toekomst van 
de Agri- & Foodsector’ bij de Stichting Toekomstbeeld der 
Techniek | oprichter van de School voor Toekomstverkennen. 
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Terwijl we naar onze lunchafspraak lopen, laat Vivian van Gaal 
me eerst nog een kunstwerk van de tentoonstelling Alternative 
Displays, Displaying Alternatives van Marnix de Nijs in MU zien. 
Het werk kan in het kort beschreven worden als een in het 
ronddraaiende ijzeren staaf waaraan een televisie bevestigd 
is, waarop steeds het gezicht van de kunstenaar verschijnt. 
Hoe dichter we bij het kunstwerk staan, hoe sneller het gaat 
draaien en hoe sneller het gezicht van de kunstenaar in beeld 
verschijnt. Hoe sneller het werk draait, hoe scherper het beeld 
van de kunstenaar. Van Gaal legt uit dat dit werk een verbeel-
ding is van de steeds sneller wordende maatschappij. En 
alleen door met die snelheid mee te bewegen krijg je een 
scherp beeld van die maatschappij. Een mooie introductie op 
het onderwerp van ons gesprek. Want hoe kunnen we ervoor 
zorgen dat alle Brabanders mee kunnen blijven doen in onze 
snel digitaliserende samenleving? En zich er ook toe kunnen 
verhouden al is het maar uit oogpunt van autonomie, veiligheid 
en geborgenheid?

ANALOOG EN DIGITAAL
Ik vind het allemaal ook wel een beetje eng hoor, zegt van Gaal. 
De ontwikkelingen op het gebied van digitalisering gaan 
razendsnel en zullen een grote betekenis gaan hebben in 
ons leven. Het kan onze mogelijkheden – ook in de kunsten - 
vergroten, maar het is niet zaligmakend. Ik denk dat het 
belangrijk is dat we de meerwaarde blijven zien van de 
analoge wereld; de wereld waarin we al onze zintuigen en 
dus ook onze tast en ons lichaam gebruiken, zegt ze. 

#slimbrabant interview
Vivian van Gaal

Code als een basisvaardigheid en

Sleutel tot de
toekomst 
Vivian van Gaal, sinds een aantal jaren verbonden aan 
kunstruimte MU op Strijp-S in Eindhoven. Bedenker en aanjager 
van MU Play & Learn, dat op een speelse manier mensen wil 
laten kennismaken met kunst en beeldcultuur en de nieuwe 
creatieve technieken die vandaag de dag door kunstenaars 
gebruikt worden. Een gesprek over de waarde van digitale 
technieken en het belang deze te begrijpen.

Sinds oktober 2012 werkzaam als hoofd 
Educatie en Publieksparticipatie bij MU 
Artspace op Strijp-S in Eindhoven | Voordien 
werkzaam als curator voor hét kunst- en 
technologiefestival STRP | Technologie kan 
onze mogelijkheden enorm vergroten, maar je 
moet je er niet op blindstaren | Betrokken bij 
Tante Netty, een sociaal ontwerp bureau in de 
wijk Woensel-West in Eindhoven| Van Gaal 
studeerde Frans in Utrecht
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Dit is ook één van de conclusies uit het experiment dat we 
samen met Studio KNOL en SintLucas hebben opgezet, getiteld 
Pencil vs. Pixel. In dit experiment hebben we een totaal analoge 
leeromgeving in 3 stappen veranderd naar een totaal digitale 
leeromgeving (https://vimeo.com/137818235). In vier leerom-
gevingen - waarin de verhouding digitaal en analoog dus iedere 
keer veranderde – moest een groep studenten een aantal 
ontwerpopdrachten uitvoeren voor het vak conditional design. 

Digitalisering gaat een grote 
betekenis in ons leven krijgen, ook 
in het onderwijs en de kunsten.

Studenten gaven aan veel extra informatie te halen uit het 
‘analoog’ uitvoeren van een opdracht. Door materialen aan te 
raken, te verplaatsen, de ruimte om hen heen te veranderen, 
kregen ze een beter begrip van het ontwerp. Dit geeft voor  
mij aan dat mensen veel informatie binnen krijgen via een 
lichamelijke ervaring en dat leren achter de computer of in 
een volledig digitale omgeving zijn beperkingen kent. 

Ook een analoge omgeving heeft 
veel meerwaarde in het onderwijs.

Een andere opvallende conclusie was dat blijkt dat als 
studenten lesstof moeten leren in een omgeving die ook voor 
hen nog relatief nieuw is, dat dan de meeste energie gaat 
zitten in het leren kennen van die nieuwe vaak ‘digitale’ 
omgeving en de leerresultaten hierdoor achteruit gaan.  
Je aanpassen aan een nieuwe omgeving kost dus tijd en 
energie. Het lijkt dus belangrijk om analoge en digitale 
leeromgevingen naast elkaar te laten bestaan, zegt ze.

LEZEN EN SCHRIJVEN
Het is belangrijk dat mensen begrijpen dat de manier waarop 
digitale omgevingen en websites zijn geprogrammeerd 
bepalen wat jij te zien krijgt en dat je dus begrijpt welke 
invloed deze programma’s en algoritmes op de beslissingen 
die je neemt, zegt van Gaal. Het begint met bewustwording.  
Dat we in een digitale wereld leven en dat we die niet zo goed 
begrijpen en dat we ons daarvan bewust zijn. Vervolgens dat 
we de taal leren lezen. Dat we leren begrijpen hoe een 
computerprogramma in elkaar zit en waarom je bepaalde 
uitkomsten krijgt. Maar dat is niet voldoende. Het is ook 
belangrijk dat we de taal leren schrijven. Zodat we zelf 

programma’s kunnen veranderen of kunnen maken. 
Ik vergelijk het ook wel met het emigreren naar een ander 
land. Ook dan is het belangrijk dat je de taal leert. Dat je door 
de taal de cultuur, de normen, waarden en gewoonten leert 
kennen. Zodat je begrijpt wat er gebeurt en er ook invloed  
op uit kunt oefenen. 

We moeten onze kinderen ook 
computertalen leren lezen en 
schrijven.

Zo werkt het dus ook met computertalen. Dat zijn de talen,  
ook wel code genoemd, die worden ‘gesproken’ in de digitale 
wereld en die jij je machtig kunt maken. Code is niet makkelijk. 
Het kost tijd om je code eigen te maken. Zoals het leren van 
een nieuwe taal ook tijd kost. Maar het is de sleutel tot het 
volwaardig mee kunnen doen in onze toekomstige samenleving. 
Wij hebben bij MU samen met kunstenaar Daan van Hasselt 
een online workshop coderen, Coded Creatures, ontwikkeld. 
We worden steeds vaker door scholen benaderd om deze 
workshop live op de scholen zelf te verzorgen. Je ziet dan ook 
dat steeds meer scholen aandacht hebben voor het belang van 
programmeren, ook basisscholen en dat het vak ‘programme-
ren’ steeds vaker wordt aangeboden in hun lesprogramma. 
Het is echt een basisvaardigheid die wij - maar vooral ook onze 
kinderen - moeten leren, zegt ze, daar ben ik van overtuigd! •

Experiment Pencil vs. Pixel
Foto’s: Studio KNOL
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47%
De werkgelegenheid in de Brabantse 

datasector is de afgelopen jaren 
met 47% toegenomen

Een opvallende nieuwkomer. Deze nieuwe sector bestaat uit 
bedrijven die zich bezighouden met dienstverlenende activitei-
ten op het gebied van informatie: denk aan gegevensverwer-
king, -opslag, -analyse en webhosting. Zij helpen met name 
andere organisaties zinnige verbanden te halen uit de vele 
gegevens die deze organisaties zelf verzamelen. De behoefte 
aan zgn. data scientists lijkt de komende jaren alleen maar 
verder toe te nemen. Brabant en met name de regio Zuidoost 
Brabant loopt daarmee voorop in de overgang naar een 
ICT-gedreven economie. 

De vraag naar ICT-ers in Brabant groeit harder dan in de rest 
van Nederland. 70% van de vraag naar ICT-ers is inmiddels 
afkomstig uit het reguliere bedrijfsleven. Het belang en 
gebruik van ICT in het gewone bedrijfsleven lijkt dus verder 
toe te nemen. Alle sectoren in de Brabantse economie zijn de 
afgelopen jaren ICT-intensiever geworden. Eén van de 
koplopers is de energiesector [zie ook interview met Michael 
van Hulst]. Achterblijvers zijn met name de publieke sector 
en zorg- en welzijnssector. Maar ook een voor Brabant 
belangrijke sector zoals de landbouw. De opkomst van nieuwe 
ICT-mogelijkheden, zoals verdere robotisering en het Internet 
of Things brengt hier waarschijnlijk verandering in. 

(Uit: Dialogic, De ICT-sector in Brabant, 2015) 

Foto: Marc Bolsius
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En in het nu draait het om data. Big data, open 
data. Data om mee te spelen, om te ontdekken, 
om tot leven te laten komen. Stof om goed over 
na te denken, met elkaar. Wij, smart citizens. 
In een open en transparante samenleving. 
“Omdat we met slimme data grote maatschappe-
lijke vraagstukken kunnen oplossen”, aldus Kim.

NIET PRATEN, MAAR DOEN
‘Hack’ + ‘marathon’ = hackathon = een innovatief 
event van een dag, nacht of enkele dagen. 
Diverse partijen, zoals hackers (in positieve zin), 
programmeurs, designers, dataverzamelaars, 
wetenschappers en betrokken burgers, gaan 
samen op zoek naar slimme data en technologie. 
Daarmee ontwikkelen ze duurzame en econo-
misch rendabele oplossingen voor maatschappe-
lijke opgaven. Niet praten, maar doen. 
Prototypes bouwen, à la minute.

Hack + marathon = 
hackathon = innovatie!

Kims hackathons duren vaak 32 uur, non-stop. Ze 
gaan bijvoorbeeld over zorg, publieke dienstver-
lening, mobiliteit of over voedselverspilling. “Zo 
ontstaan mooie initiatieven”, vertelt Kim. “Zoals 
een burgerbegrotingsapp waarmee mensen zelf 
bepalen waar het geld in de buurt naartoe gaat. 
Of de webapplicatie SUR+, voor groente- en 
fruittelers die overschotten willen melden aan 
lokale en regionale voedselbanken ter voorko-
ming van voedselverspilling.”

OPEN DE SCHATKIST
“Data zijn het nieuwe goud”, benadrukt Kim. 

“Toch benutten we het te weinig. De overheid 
bezit veel data, maar is nog terughoudend in het 
actief beschikbaar stellen ervan. Omdat ze 
bijvoorbeeld bang is dat open data nog veel fouten 
bevatten. Terwijl we juíst graag helpen met het 
verrijken en actualiseren van data sets. De schat 
aan informatie moet toegankelijk zijn voor 
iedereen. We willen ermee aan de slag.”

PLATFORM
Kim roept overheidsinstanties op met open 
data-programma’s te komen. “Schrijf geen lang 
beleidsplan over wat we met open data moeten, 
maar ga aanklooien. Begin. Een platform helpt 
daarbij. Denk aan Google en Apple die platforms 
bieden waarmee ze anderen uitnodigen nieuwe 
toepassingen en apps te ontwikkelen. 
De overheid moet zichzelf ook als platform zien. 
Een platform dat open data aanbiedt, waarmee 
van onderop oplossingen ontstaan voor maat-
schappelijke opgaven. Experimenteer. Creëer 
inspirerende voorbeelden. Daarmee bereik je 
meer dan met wet- en regelgeving.” 

De overheid moet zichzelf 
als platform zien dat open 
data aanbiedt.

ECOSYSTEEM
Loopt de overheid achter? Kim: “Die discussie 
telt niet. Het is niet de overheid tegen de burgers, 
zij tegen de rest. We hebben elkaar nodig. Ik zou 
het mooi vinden als in Brabant een open data-
beweging ontstaat. Als de overheid een eco-
systeem faciliteert waarbij iedereen kan 
aansluiten: overheid, bedrijfsleven, onderwijs 

Waar wonen straks 
de slimste inwoners? 
Challenge: in Brabant.

Hackathon. Rara, wat is dat? Een moeilijk woord voor galgje, dat sowieso. 
Maar het is meer, veel meer. Innovator Kim Spinder weet er alles van. 
Omdat zij hackathons organiseert. Omdat zij weet wat nú nodig is. 
The future is now.

#slimbrabant gesprek
Kim Spinder

Kim is oprichter van innovatiebureau Avanteers | 
Ze is een innovator, een ‘piraat’ | Ze houdt van 
muiten en organisaties in beweging krijgen | 
Ze weet: om écht te veranderen moet je uit je 
comfortzone stappen
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en burgers. Ieder met een eigen rol en verant-
woordelijkheid. Waardevolle input komt dan niet 
alleen vanuit de overheid, maar bijvoorbeeld ook 
vanuit de toekomstige Graduate School voor Data 
Science in ‘s-Hertogenbosch of vanuit inwoners. 
Kim geeft als voorbeeld: “In Utrecht heeft 
onlangs een fietstelweek plaatsgevonden.  
Met behulp van een app kunnen fietsers bijhou-
den hoe hard ze fietsen, welke route ze kiezen en 
hoe vaak ze moeten stoppen onderweg. Dankzij 
de verzamelde gegevens kan Utrecht een betere 
fietsstad worden. Het zou waanzinnig zijn als 
Brabant ook zoiets organiseert.”

DAAR DROOM IK VAN...
Een ander inspirerend initiatief is de Knowledge 
Mile, de strook Weesperstraat - Wibautstraat te 
Amsterdam. Door verkeersoverlast, CO2-uit-
stoot en verouderde kantoorpanden benoemd tot 
lelijkste straat van Nederland. Amsterdam ziet 
hierin een kans en maakt van het gebied een 
Knowledge Mile, een creatieve leeromgeving 
waar slimme oplossingen voor grootstedelijke 
uitdagingen worden ontwikkeld, getest en 
getoond. “Een experimenteerstraat, een soort 
living lab, waarbij iedereen aanhaakt en waar een 
enorm netwerk ontstaat. Zoiets voor Brabant, 
daar droom ik van. Slimme mensen  
die samen het verschil maken.”

Een slimme experimenteerstraat, 
waarbij iedereen aanhaakt, daar 
droom ik van.

SLIM, SLIMMER, SLIMST
Wat Kim tegenstaat, is dat iedereen praat over 
smart cities. “Terwijl smart citizens veel interes-
santer zijn. Slimme burgers die met behulp van 
open data slimme keuzes maken, voor de 
toekomst van Brabant. Dit bereik je met een 
ecosysteem, waarbij de overheid inwoners 
intensief betrekt. Brabant is al de slimste regio 
ter wereld. Het zou geweldig zijn als we straks 
ook de slimste inwoners hebben. Dat is nog eens 
een mooie challenge.” •

Brabant is al de slimste regio  
ter wereld. Het zou geweldig zijn 
als we straks ook de slimste  
inwoners hebben.



Meer lezen

De big data-revolutie: Hoe de data-explosie al onze 
vragen gaat beantwoorden Kenneth Cukier en Viktor 
Mayer-Schönberger, Maven Publishing, 2014
De beschikbaarheid van big data zal het leven van alledag 
ingrijpend veranderen. De eerste tekenen hiervan zijn nu al 
zichtbaar. Door de schat aan informatie die besloten ligt in big 
data kunnen we de wereld om ons heen beter begrijpen en 
voorspellen. De auteurs laten zien waarom sociale media 
zoals Twitter traditionele onderzoeksbureaus voorbijstreven 
als het gaat om verkiezingspolls. Maar ook waarom Google 
eerder op de hoogte is van een aankomende griepepidemie 
dan het RIVM. Kenneth Cukier, één van de auteurs, is data-
journalist bij The Economist. Hij was tevens keynote speaker 
tijdens de tweede Vooruitdenkerslezing van BrabantKennis 
“Big Data for a Better Brabant?” (5 november 2015).

Slimme Steden Opgaven voor de 21e eeuw in beeld, 
Maarten Hajer en Ton Dassen, nai010 publishers |
pbl publishers, 2014
In de stedenbouw lijkt alles steeds meer te draaien om het 
smart-city-concept. Hierbij wordt uitgegaan van innovatieve 
stedelijk planning gebaseerd op technologieën die steden niet 
alleen veiliger en schoner maker, maar vooral ook effi ciënter. 
De auteurs stellen zichzelf de vraag of steden hier ook 
daadwerkelijk beter van worden. Zij houden een pleidooi voor 
‘slimme stedenbouw’ als tegenwicht voor het kritiekloos 
omarmen van de smart city. De slimme stedenbouw moet 
oplossingen vinden voor wat in de twintigste-eeuwse 
stedenbouw is vergeten: het metabolisme van steden – de 
grote variëteit aan in- en uitgaande stromen die het stedelijk 
leven verbinden met de natuur.

Het digitale proletariaat Hans Schnitzler, 
De Bezige Bij, Amsterdam | Antwerpen, 2015
In het digitale proletariaat wordt de ontstaansgeschiedenis van 
een eigentijdse klasse geschetst. Hans Schnitzler laat in een 
vloeiend betoog zien dat door de digitale revolutie de mens 
zowel zijn handelingsbekwaamheid als zijn levenskennis dreigt 
te verliezen. Het boek laat zien dat bezinning en het stellen van 
maatschappelijke eisen aan de technologie nodig zijn om 
menselijke waardigheid te behouden. 

De Nieuwe Overheid Albert Meijer & Davied van 
Berlo, Boom | Lemma, Den Haag, 2011
Digitale technologieën bieden de overheid enorm veel 
mogelijkheden om de samenwerking effectiever vorm te geven 
en de beleidsontwikkeling te rationaliseren. Die mogelijkheden 
roepen echter ook fundamentele vragen op over het karakter 
van de overheid. Dit boek geeft een overzicht van de nieuwste 
technologische ontwikkelingen, maar geeft tegelijkertijd inzicht 
in de organisatorische, beleidsmatige en normatieve 
afwegingen die uit de nieuwe mogelijkheden voortkomen. 

De Datameesters: Hoe onze gegevens in ons 
voor- en nadeel worden gebruikt Stephen Baker, 
Maven Publishing, 2011
De kaft lijkt een afspiegeling te zijn van de inhoud van het boek. 
Nauwelijks zichtbaar voor het oog weten ‘de datameesters’ 
 - de wiskundigen, die vaak in dienst van bedrijven ons gedrag 
ontcijferen - meer over ons dan wij voor mogelijk houden. 
Zij verknopen onze afzonderlijke sporen – elke muisklik, elk 
telefoontje, iedere pinbetaling – en komen hierdoor verrassend 
veel over ons te weten. Onze lichamelijke en psychische 
gezondheid, onze gemoedstoestand, onze seksuele voorkeur 
en hoe gevoelig we zijn voor korting. Een fascinerend boek 
over de mogelijke verbeteringen op het gebied van veiligheid, 
gezondheidszorg en comfort. Maar tegelijkertijd 
angstaanjagend als het gaat over de hoeveelheid macht en 
invloed die de datameesters onderweg zullen vergaren.

#slimbrabant 
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#slimbrabant

Vragen & dilemma’s
De datafi catie van Brabant zal de komende jaren onze samenle-
ving en economie op onvoorzienbare manieren veranderen. Het 
is dan ook de uitdaging om deze grote hoeveelheden data om te 
zetten in maatschappelijke en economische meerwaarde met 
in achtneming van belangrijke maatschappelijke waarden. We 
kunnen de kansen alleen pakken door de risico’s te onderken-
nen. Laten we het debat dan ook actief oppakken en met elkaar 
een antwoord vinden op bijvoorbeeld de volgende vragen en 
dilemma’s: 

1 Op zich heb ik er geen problemen mee als we de samenleving  
 mede vorm willen geven op basis van technologie en big data.  
 Alleen gebeurt het vaak vanuit de aanname dat ‘we’ het allemaal  
 eens zijn over de manier waarop gestuurd moet worden en
 welke informatie ‘we’ daarvoor nodig hebben.
 (uit interview Albert Meijer)

Is een effi ciënte stad ook een fi jne stad om in te wonen? Is 
slimme zorg, ook prettige zorg? Het antwoord op deze vragen is 
niet eenduidig te geven. Een en ander is ook afhankelijk van de 
mate waarin rekening wordt gehouden met andere belangrijke 
waarden zoals autonomie, transparantie, privacy en de manier 
waarop we met elkaar omgaan. Iedere slimme oplossing vraagt 
dus om een gesprek, een afweging. Hoe zorgen we ervoor dat 
in het ontwerp van dergelijke slimme concepten de veelal aan 
elkaar tegengestelde belangen op een goede en afgewogen 
manier worden meegenomen? Hoe ontwerpen we met elkaar 
technieken en algoritmen met een Brabantse touch? 

2 Als Nederlandse bedrijven het voor elkaar zouden krijgen om  
 hogerop in de waardeketen meer betekenis te krijgen, dan 
 kunnen we de regie over de inrichting van onze samenleving
 weer meer naar ons toetrekken. Want hoe ongelofelijk het ook  
 mag klinken: als Nederland zijn we in een uitgelezen positie om 
 die marktmacht (red. van de grote techbedrijven) te breken.
 (uit interview met Michiel Leenaars)

Techbedrijven sluiten steeds vaker contracten met gemeenten 
om slimme stad-, landbouw-, zorg-, of industrieconcepten toe 
te passen. Vaak wordt door gemeenten en overheden gedacht 
dat samenwerking met een groot bedrijf nodig is. Echter: Juist 
ICT maakt het mogelijk om gepersonaliseerde diensten aan te 
beiden vanuit een netwerk van midden- en kleinbedrijven. Hoe 
benutten we de wizzkids in Brabant in het vormgeven van slim-
me oplossingen? Hoe kunnen we nieuwe ondernemingen en 
ondernemerschap op dit gebied stimuleren? Samen werken aan 
smart industries. Hoe zorgen we voor een genetwerkt systeem 
van bedrijven die samen met overheden, kennisinstellingen en 
burgers werken aan nieuwe concepten? Hoe kunnen we de be-
tekenis kan het Brabantse bedrijfsleven hierin beter benutten? 
Hoe bouwen we aan een MKB-inclusief ecosysteem?

3 Ik zie een hele nieuwe ecologie en markt ontstaan rondom 
 big data. Nu zie je dat bedrijven vooral universitair geschoolde
 data scientists inhuren. Een groot deel van hun dagtaak bestaat
 uit dataverzameling en -analyse. Een intensief werkje. Dat kun  
 je in de toekomst beter aan HBO-ers overlaten. 
 (uit gesprek met Eric van Tol en Gerard Schouten)

Om de economische en maatschappelijke potentie van big data 
daadwerkelijk te benutten zijn data-analisten, data-miners en 
datawetenschappers nodig. In dit vakgebied lopen de tekorten 
de komende periode razendsnel op. De nieuwe Data Science 
Graduate School in ‘s-Hertogenbosch voorziet op termijn in 
een aanbod. Maar hoe zorgen we nu al voor voldoende aanbod 
van talent? Wat kunnen de hogescholen en het Brabantse MBO 
in dit verband betekenen? Bijvoorbeeld voor de omscholing 
van IT-specialisten tot data-analisten? Hoe kan het provinciaal 
arbeidsmarktbeleid hieraan bijdragen?

4 Het is best gek dat iedereen weet dat Engels en Chinees als
 wereldtalen belangrijk zijn, maar dat het gros van de mensen
 nog nooit heeft gehoord van Java, Processing of Prolog, terwijl
 een groot deel van onze huidige wereld daaruit is opgebouwd.  
 (citaat van Vivian van Gaal)

De digitalisering van ons dagelijks leven is een feit. Willen we 
deze digitale wereld zelf vorm kunnen geven dat is het nodig dat 
we leren wat code is, en hoe normen en waarden daarin beslo-
ten liggen. Dit gaat verder dan digitale geletterdheid. Zonder 
technologische geletterdheid kun je alleen consumeren, niet 
produceren. Alleen lezen, niet schrijven. Grote vraag is dan ook 
hoe we ervoor kunnen zorgen dat programmeertalen eenzelfde 
status krijgen in ons onderwijs als de wereldtalen? Zou coderen 
niet een standaard vak moeten zijn in ons basis- en voorgezet 
onderwijs? En hoe zorgen we voor meer digitale en technologi-
sche geletterdheid bij volwassenen? Om digitale uitsluiting te 
voorkomen. Hoe zorgen we ervoor dat iedereen volwaardig mee 
kan blijven meedoen in een steeds slimmer wordende maat-
schappij?

5 Kijk naar verankerende belangen zoals privacy als een kans.
 Een kans om de maatschappelijke acceptatie van een nieuwe
 technologie te verhogen. Want het is een feit dat mensen zich
 zorgen gaan maken over privacy op het moment dat ze ermee
 geconfronteerd worden. (uit interview met Corien Prins)

Privacy is een abstract begrip. Pas als het direct je leven raakt, 
krijgt het betekenis. Een veel gehoorde zin is dan ook ‘Ik heb 
niets te verbergen’. Maar als we niet oppassen hebben we 
straks ook niets meer te zeggen, zegt Jan Smits in zijn blog. 
De vraag is dan ook op welke wijze we door het inzetten van 
techniek een sterk digitaal huisrecht, een digitaal correspon-
dentiegeheim, een sterke digitale identiteit en sterke digitale 
privacy kan worden gecreëerd? Hoe kunnen we met elkaar 
zorgen voor bescherming van ons privédomein? 
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6 Grote vraag is hoe collectief bewust we eigenlijk zijn over wat
 er met al die data gebeurt. Ik denk dat ‘eigenaarschap’ hierbij
 een centrale rol gaat spelen. Hoe kunnen we er voor zorgen
 dat burgers zelf eigenaar blijven van hun data? 
 (uit interview met Cassandra Vugts)

Veel van de data die nu door sensoren en andere technologische 
apparatuur wordt gegenereerd, onder andere in het kader van 
‘slimme stad’ experimenten, is in handen van overheden en 
bedrijven. Maar is niet de burger, van wie die data afkomstig is, 
de rechtmatige eigenaar van de data? Zo ja, hoe zorgen we 
ervoor dat Brabanders zelf over hun data kunnen beschikken? 
Hoe kan de provincie de data-autonomie van Brabanders 
vergroten? Wat vraagt het aan digitale emancipatie? 
Welke garanties kan en moet de overheid geven om de data-
democratie te borgen?

7 De overheid bezit veel data, maar is nog terughoudend in het
 actief beschikbaar stellen ervan. Omdat ze bijvoorbeeld bang
 is dat open data nog veel fouten bevatten. Terwijl we juíst graag
 helpen met het verrijken en actualiseren van datasets. De schat
 aan informatie moet toegankelijk zijn voor iedereen. We willen
 ermee aan de slag. (uit het interview met Kim Spinder)

Open data kunnen een interessante bron vormen voor maat-
schappelijke vernieuwing. De Brabantse overheden (provincie, 
gemeenten, waterschappen) bezitten grote sets van gestruc-
tureerde informatie die, wanneer ze worden vrijgegeven en 
openbaar gemaakt, potentieel interessant zijn voor nieuwe 
toepassingen door burgers en bedrijven. Initiatieven vanuit de 
overheid zijn er wel, maar beperkt en sterk versnipperd. 
Op welke wijze kunnen de Brabantse overheden gezamenlijk 
optrekken om open data als bron van maatschappelijke waarde 
te faciliteren? Hoe organiseren de gezamenlijke overheden 
meer openheid rond data? 
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Er bestaat geen onafhankelijk 
kader waarmee we 

technologieën kunnen 
beoordelen. De moraal 

beweegt mee met de techniek. 
We vliegen hoe dan ook op 

de vleugels van Icarus en het 
is de kunst verstandig te leren 

navigeren. Wie alleen heel 
hard ‘nee’ roept tegen een 

nieuwe technologie, 
draait aan een stuur dat 

nergens op aangesloten is. 
- Peter Paul Verbeek -


