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Wat is de betekenis van de
informatierevolutie voor de
gemeentelijke organisatie? Hoe ziet
onze Smart City eruit? Hoe gaan wij
om met de mogelijkheden en de
dilemma's die zijn verbonden aan big
data? En wat betekent dit voor onze
relatie met onze burgers?
Zomaar wat vragen die tijdens de
netwerkbijeenkomst van maandag
30 maart aan bod kwamen. We lieten
onszelf inspireren door Lieke Hamers
en Martijn Minderhoud, en gingen
daarnaast met elkaar in gesprek
aan tafel.

Martijn Minderhoud
(Big Fellows):
Martijn is organisatieadviseur en
vanuit Big Fellows betrokken bij de
toepassing van big data in publieke
organisaties. Martijn ging in op de
vraag wat de informatierevolutie
betekent voor de gemeentelijke
organisatie. De belangrijkste
boodschap van Martijn: blijf niet te
lang hangen in het maken van
beleidsvisies, maar start klein!

Informatierevolutie = organisatierevolutie!
Combinatie van de inzet van technologie, het
benutten van potentieel medewerkers
(organisatie aanpassingen) en omarmen kennis
samenleving is kans om publieke sector veel
meer waarde toe te laten voegen.

Op de volgende
pagina een
impressie van de
gesprekspunten en
geleerde lessen
Locatie:
De bijeenkomst
vond plaats in
de Tolhuistuin in
AmsterdamNoord

Lieke Hamers (Microsoft):
Lieke is in Nederland verantwoordelijk
voor het CityNext programma, een
wereldwijd initiatief van Microsoft
waarin het bedrijf haar technologie
inzet in steden om grenzen tussen
mensen en processen, burgers en
overheid weg te nemen. Met
inspirerende voorbeelden liet Lieke
zien welke technische mogelijkheden
er zijn en wat de toekomst ons brengt.

Betekenis informatierevolutie voor gemeentelijke organisatie
Bijeenkomst 30 maart 2015

‘Fail fast,
Fail cheap’
Technologie kan ingewikkeld
zijn, en kostbaar. Daarom
van belang om klein te
beginnen en stapsgewijs te
experimenteren. Overheden
hebben de neiging om
eindeloos het systeem te
optimaliseren. De les is nu:
ga het doen met de data die
je hebt en en start met
implementatie in
werkprocessen. Een product
dat het doet en gebruikt
wordt is belangrijker dan het
meest innovatieve (minimal
viable product).

“If we have data,
let’s look at data. If
all we have are
opinions, let’s go
with mine”
Jim Barksdale, oud
Netscape CEO

Inrichting openbare ruimte
Twee voorbeelden vanuit steden hoe samenleving en
technologie ingezet worden voor inrichting openbare ruimte:
• Meldpunt verkeerslichten Utrecht: via website brengt
gemeente in kaart hoe inwoners verkeerslichten ervaren
(al meer dan 1000 meldingen binnengekomen)
• Hardloop app Amsterdam: uit gelopen routes afleiden hoe
openbare ruimte wordt gebruikt en wat dat betekent voor
aanvullende inrichting.

Toekomst professionals
Technologische vernieuwing vraagt
om uit routines te stappen; van
standaardwerk naar maatwerk. Dit
betekent professionals ruimte geven
en uitdagen om creatief en buiten
gebaande paden te denken en
handelen.
Dit vraagt bijvoorbeeld van een GISspecialist dat hij niet alleen vanuit
eigen systemen en methodieken
werkt. Maar dat hij kijkt hoe hij de
kracht van de stad kan benutten. De
kennis en kunde ligt in de stad en de
technologie om die kennis te
benutten is alom aanwezig!

‘What’s next’ voor steden?
Voorbeelden inzet technologie voor betere
en efficiëntere steden
• Breda: efficiënter pompgebruik en
vermindering van energiekosten door
realtime inzicht in water- en
rioolsystemen middels data uit
sensoren in waterstromingen.
• Deloitte kantoor Amsterdam (the
Edge): één integraal systeem voor
vastgoed data, om o.a. klimaat te
bepalen en werkplekken optimaal te
benutten.

Vooruitblik 2015 -2016

De volgende bijeenkomst vindt
komend najaar plaats. Vanuit
het Netwerk DSO nemen Maarten
Veeger en Symone de Bruin het
initiatief om deze avond voor ons
te organiseren. Het thema is:
Agenda Stad.

Begin 2016 maakt
het netwerk DSO een
studiereis naar
Brussel rondom het
thema: Agenda Stad.

Er komt een plaats vrij in
het bestuur van het
netwerk DSO. Interesse?!
Meld je dan bij een van de
bestuursleden of bij ons.

Heb je nog vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van
deze bijeenkomst? Neem dan contact op met Ward Deckers.
wd@hiemstraendevries.nl
of 06-12040468

Ook dit najaar
zitten we weer
in Tolhuistuin
in AmsterdamNoord

