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SMART CITIES, CREATIVE 
CITIES OF SMART CITIZENS?

Een inleiding op de seminarreeks van  
het Projectmanagementbureau

Discussies over de ‘Smart City’ draaien vaak om technologieën die de 
stad efficiënter moeten maken. Naast deze ‘control-room’-visie staan 
twee minder bekende benaderingen: ‘Smart Citizens’ zet technologie 
in om burgers meer zeggenschap te geven, terwijl de ‘Creative City’ de 
stad beziet als ‘living lab’. Alle drie deze versies van de smart city bieden 
kansen om het werken aan de stad op nieuwe manieren vorm te geven, 
maar roepen ook vragen op.

1  de Waal, M., & Dignum, M. (2017). The citizen in the smart city. How the smart city could transform citizenship.  

Information Technology, 59(6), 263–273. http://doi.org/10.1515/itit-2017-0012

Door Martijn de Waal en Stan Majoor

Wie in de media de discussie over de opkomst 
van smart cities volgt, krijgt vaak het beeld 
voorgeschoteld van een grote controlekamer, 
vol met monitors en schermen. Daarop worden 
allerhande processen in de stad op de minuut 
gevolgd: de doorstroming van het verkeer 
op de hoofdwegen, de weersverwachting 
en waterstanden, meldingen aan politie en 
brandweer of samenscholingen van menigtes 
in de openbare ruimte. Steeds vaker is dat 
soort informatie niet alleen voorbehouden aan 
overheden. Via de smart phone hebben ook 
burgers toegang tot allerhande datastromen 
die hen in staat stellen om hun levens handiger 
en in realtime te organiseren. Met een enkele 
klik komt er een taxi voorrijden, de voortgang 
door het verkeer kun je live volgen. Dankzij 
spraakherkenningtechnologie stuurt Siri 

berichtjes naar collega’s of familieleden om een 
afspraak te verzetten. Een andere app toont live 
data met de luchtkwaliteit, terwijl Google maps 
laat zien of het druk is op de A10.

Visies op de smart city
Deze voorbeelden van een ‘controlroom’, zowel 
in de uitvoeringen ‘extra large’ als op zak
formaat, zijn het meest prominente smart city 
beeld. Sommigen boezemt dit beeld angst in. 
Maar er zijn ook nog alternatieve visies op de 
smart city. De belangrijkste twee: ‘smart citizens’ 
en ‘creative city’.1 De controlroom gaat uit van 
de stad als een opeenstapeling van infrastruc
tuur die we efficiënter en doel matiger dan ooit 
kunnen managen. Het is de technologische ver
volmaking van het project om de stad en zijn ge
bruikers te kennen en op basis daarvan (beter) te 
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plannen. Zien we de nieuwe technologie 
als ondersteuning voor ‘smart citizens’, 
dan staat een heel ander, menselijker en 
geëmancipeerder perspectief centraal. 
Hier gaat het over de stad als politieke 
gemeenschap. Burgers gebruiken nieuwe 
technologieën om problemen ‘van onder 
af’ in kaart te brengen, informatie te 
delen en zichzelf beter te organiseren. 
Het beeld van de smart city als een ‘cre
ative city’ tenslotte draait om de manier 
waarop de stad haar probleemoplossend 
vermogen organiseert. Hoe maken we 
van de stad een slimme plek waar inno
vatie plaats vindt, door allerlei coalities 
van burgers, bedrijfsleven, overheid en 
onderzoeksinstellingen? De stad is dan 
een living lab, gericht op economische en 
sociale innovatie.

De stad als datapolis
De drie versies van de smart city (control
room, smart citizen en creative city) 
hebben één uitgangspunt gemeen: we 
moeten de eenentwintigste eeuwse 
stad begrijpen als een datapolis. Dat 
stelt Albert Meijer in zijn bijdrage in 
deze bundel. Hij verbindt de term data 
aan het Griekse woord voor stedelijke 
politieke gemeenschap. Daarmee 
maakt Meijer gelijk duidelijk wat er 
op het spel staat. De term verwijst 
enerzijds naar de toenemende rol van 
communicatie en datastromen in het 
stedelijk leven. Tegelijkertijd maakt de 
term duidelijk dat de opkomst van data 
en bijbehorende smart city toepassingen 
geen neutrale technologieën zijn. Ze 
brengen niet vanzelf oplossingen voor 
stedelijke problemen. Ze zijn verweven 
met politieke en bestuurlijke processen. 
Ze belichamen bepaalde waarden die 
soms haaks staan op democratische 
uitgangspunten. De technologie die 

het leven voor de één efficiënter maakt, 
brengt anderen juist ongemak. Data 
die leiden tot meer transparantie in 
overheidsprocessen, ondermijnen 
misschien de privacy van burgers. En wie 
heeft er eigenlijk toegang tot al die data? 
Zijn dat vooral de commerciële bedrijven 
die de diensten aanbieden? Hebben 
de stad en haar burgers nog wel grip 
op al deze processen? Het is dan ook 
van belang, zo betoogt Meijer, om de 
samenleving als polis te blijven zien: een 
politieke gemeenschap van burgers die 
gezamenlijk beslissingen nemen over de 
toekomst van de stad.

Grenzen aan zeggingskracht  
Alle drie de verschijningsvormen van de 
smart city bieden kansen om de kwaliteit 
van leven in de stad te verbeteren. 
Tegelijkertijd roepen ze vragen op over 
hun doelmatigheid en legitimiteit. Kijken 
we naar de controlroom, dan kun je
van een toenemend aantal processen 
in de stad de status volgen, dankzij 
sensoren en andere technologieën in 
realtime. Voeg daarbij de data die de 
gemeente van oudsher verzamelt, en 
er ontstaan talloze mogelijkheden. Zo 
kun je met behulp van kunstmatige 
intelligentie inzichten vergaren in 
stedelijke processen. Je hebt ook 
de mogelijkheid om hier in realtime 
op in te spelen en vraag en aanbod 
op een slimme manier aan elkaar te 
koppelen. De route van de bus of de 
vuilophaaldienst kan zo automatisch 
worden aangepast. Tegelijkertijd zijn er 
ook veel vragen rond de bruikbaarheid 
van deze technologieën. Zijn alle 
stedelijke processen even geschikt 
voor ‘dataficatie’, of blijven er ook 
juist problemen buiten beeld? Kun je 
eenzaamheid of gezondheid aanpakken 

via de smart city? Wat zeggen al die 
data nu precies? En draait het werk 
van de gemeente niet vooral om 
het organiseren van samenwerking 
tussen verschillende partijen? Is dat 
niet veel meer mensenwerk dan 
databewerking? 

Smart city als inclusieve stad? 
De smartcitizen benadering belicht 
vooral de kans om inwoners nauwer te 
betrekken in het democratisch proces of 
uitvoering van beleid. Burgers kunnen 
zichzelf organiseren rond thema’s die ze 
belangrijk vinden. Deze ‘empowerment’ 
kan positief uitpakken en leiden tot 
grotere betrokkenheid. Maar ook 
dit roept vragen op. Beschikken alle 
burgers over dezelfde mogelijkheden 
en motivatie om aan deze processen 
deel te nemen? Of zijn het toch vooral 
de hoogopgeleiden die zo hun visie op 
de stad gestalte geven? Namens wie 
spreken deze collectieven eigenlijk? 
Wat is hun democratische legitimatie? 
Het zijn deels klassieke vragen over 
burgerparticipatie en democratisering in 
een nieuw jasje.

De creative city blik richt zich op 
nieuwe mogelijkheden om in living labs 
economische innovatie te stimuleren. 
Uiteenlopende partijen bedenken 
oplossingen voor allerhande stedelijke 
problemen. Maar deze benadering kan 
ook doorslaan. Als een stad haar beleid 
geheel in het teken stelt van de ‘creatieve 
klasse’ en de ‘creatieve industrie’, dan 
kan dat leiden tot hogere huizenprijzen 
en het verdwijnen van voorzieningen voor 
inwoners die niet tot deze uitverkoren 
klasse behoren. Hoe zorg je dat een 
‘creatieve city’ ook een stad blijft die 
inclusief is voor al haar inwoners?

‘ Klassieke vragen over burgerparticipatie  
en democratisering in een nieuw jasje’

SMART CITIES, CREATIVE CITIES OF SMART CITIZENS?
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City Brain
De verschillende bijdragen aan de 
seminarreeks gingen dieper in op de 
mogelijkheden en valkuilen van de drie 
smart city perspectieven.
Nanda Piersma laat in haar bijdrage 
zien dat er talloze mogelijkheden zijn 
om processen in de stad handiger 
te organiseren. Ze spreekt van een 
City Brain dat het mogelijk maakt om 
allerhande scenario’s en de onbedoelde 
gevolgen ervan door te rekenen en 
inzichtelijk te maken. Al voegt ze daar 
gelijk aan toe dat het zaak is om ook 
sociale aspecten te betrekken: voor 
vuilophalers is de dagelijkse koffiepauze 
om half elf een belangrijk sociaal 
moment. Een algoritme dat puur op 
basis van informatie uit de containers 
hun route berekent, zal dat niet vanzelf 
inplannen. Ook Albert Meijer en 
Jeroen Slot maken in hun bijdragen de 
kanttekening dat je data altijd nog moet 
interpreteren. Het gevaar ligt op de loer 
dat je verkeerde conclusies trekt, omdat 
de datastromen soms maar één kant van 
het probleem laten zien.

Nieuwe rollen: ‘orchestrators’  
en ‘urban curators’
Smart Citizentoepassingen stellen 
burgers in staat zelf data te verzamelen 
over allerhande thema’s: van lucht
kwaliteit tot verkeersdoorstroming. 
Ze kunnen zich met behulp van onder 
meer sociale media ook sterker en 
sneller organiseren. Kunnen PMB’ers 
de maatschappelijke energie van deze 
burgercollectieven mobiliseren om 
projecten beter te laten verlopen? 
Sabine Niederer laat zien hoe interactieve 
visualisaties een rol kunnen spelen in 
dat proces. Visualisaties helpen om 
problemen in kaart te brengen. Ze 
zijn startpunt voor discussies.

De Creative Citiybenadering ziet 
de stad als living lab. Uiteenlopende 
partijen werken met elkaar samen om 
allerhande problemen en kansen op te 
pakken. Daarbij komen nieuwe rollen 
kijken, en een nieuwe manier van werken. 
‘Orchestrators’ of ‘Urban curators’ spelen 
een centrale rol in deze processen. 
Ze benoemen problemen en halen 
uiteenlopende gezichtspunten op. Dat 
is een rol die dicht in de buurt komt van 
het werk van de PMB’er. Het gaat hierbij 
niet alleen om kwantitatieve data, maar 
ook om technieken om kwalitatieve data 
op te halen of te bespreken. In haar 
bijdrage laat Linda Vlassenrood zien hoe 
zij namens de gemeente Eindhoven en 
het Nieuwe Instituut experimenteerde 
met zo’n aanpak. Ze gebruikte hierbij 
laagdrempelige methoden als een 
Verhalenbus. 

Werken aan de smart city 
Al die nieuwe technologieën en 
manieren van doen vragen om nieuwe, 
flexibelere werkprocessen. Dat gaf 
Ger Baron, Chief Technology Officer 
van de gemeente Amsterdam, in zijn 
bijdrage aan. Niet meer eerst een groots 
plan helemaal uitdenken om het dan 
vervolgens precies zo uit te voeren. 
De nieuwe werkwijze bestaat eerder 
uit een aantal experimenten, waarvan 
je de resultaten goed meet. Dat doe 
je met uiteenlopende kwantitatieve 
en kwalitatieve methoden en je 
stuurt voortdurend bij. Het biedt veel 
mogelijkheden, maar het kan voor 

PMB’ers ook lastig zijn. Want als we 
steeds verbeteringen aan kunnen 
brengen, wanneer is een project dan 
‘af’? Hoe kunnen grote bouw en 
infraprojecten op dergelijke manieren 
intelligenter gemaakt worden? Hoe kun 
je dergelijke ‘slimmere’ manieren van 
sturen rijmen met de tragere politieke 
besluitvorming en juridische borging van 
overheidshandelen?

Controlroom, Smart Citizen en 
Creative City zijn geen tegenstrijdige 
visies op de smart city. Het is wel van 
belang de sterktes en zwaktes van 
deze perspectieven te herkennen, om 
ze waar mogelijk in combinatie met 
elkaar in te kunnen zetten. Zoals Linda 
Vlassenrood aangeeft, begint een 
slimmere samenleving immers niet per se 
bij het verzamelen van nog meer data of 
de ontwikkeling van betere technologie: 
“Een slimmere samenleving”, stelt zij 
“begint bij het verzamelen en begrijpen 
van de vragen en behoeften die relevant 
zijn voor die samenleving.”

Dat betekent niet dat er niets nieuws 
onder de zon is. De hier bediscussieerde 
smart citytechnologieën bieden PMB’ers 
en andere ambtenaren nieuwe tools en 
manieren van werken om die opgave aan 
te gaan. Met de uiteenlopende visies 
die in de seminars zijn gepresenteerd 
hopen we bij te dragen aan het kritisch 
verkennen van de mogelijkheden en 
lastige kanten die deze technologieën 
met zich meebrengen. —

‘ Visualisaties helpen om 
problemen in kaart te brengen’

SMART CITIES, CREATIVE CITIES OF SMART CITIZENS?


