3
Relatiemagazine van 9292
jaargang 20, juli 2014

Onze steden
worden steeds
slimmer
Werken waar en
wanneer je wilt
Smart city:
iedereen moet
meedoen
Geniet het ov
in beeld

Tweets
_0hSasina: Kirsten wat denk je wij zijn topteam
niks 6 zeg ma 9292 goals

2

Voorwoord
Voorwoord

Inhoud
Inhoud

MiekeInc: #internetverbinding in trein/station nog steeds rampzalig;
ipv 2 x controle zou ik liever 9292 willen kunnen checken

Achtergrond

Feedback

Voorwoord
Fuzzy buzz-word
Smart city is al een tijdje een echt ‘buzz-word’. Congressen en symposia rondom dit onderwerp
schieten als paddenstoelen uit de grond. En ik denk wel terecht. Want hoe hou je de als-

maar groeiende en bedrijvigere steden in deze tijd én in de toekomst bereikbaar
en leefbaar? Een vraag die veel bestuurders bezighoudt.
Smart city is een veelomvattend begrip dat zich moeilijk in een definitie laat vangen. Ook
experts geven toe dat het een lichtelijk ‘fuzzy’ onderwerp is. Boeiend om te zien is dan

juist wel dat de ‘slimme stad’ op zo veel verschillende manieren tot verbeterslagen kan komen. Door handig gebruik van ICT, van data, inzet van sociale netwerken en
de participatie van bedrijfsleven en burgers is er veel mogelijk. Getuige ook de ontelbare smart
city-projecten in binnen- en buitenland.
In deze Reiswijzer besteden we aandacht aan met name de mobiliteitsaspecten van smart city.
Zo is er een artikel over Rotterdam en de verbindende rol van het nieuwe Centraal Station. Maar
we kijken ook naar wat smart city kan betekenen in steden als Groningen en Assen. We laten
zien welke (technische) oplossingen er zijn en hoe je kunt sturen op gedrag, door bijvoorbeeld
flexibele werkplekken aan te bieden. En uiteraard is er aandacht voor de rol van (open) data op
dit terrein.
Smart city is in mijn ogen een sterk concept. Als we alle fuzz eromheen weghalen, gaat
het in beginsel om samenwerken, het delen van expertise en netwerken. Private
en publieke partijen die als gelijkwaardige partners ieder hun eigen verantwoordelijkheid nemen
voor het slagen van gezamenlijke projecten. Zorg er dus voor dat dit goed geregeld is, anders blijft
het bij projecten en is alles wat je eraan spendeert, weggegooid geld.

t @StefanHulman
m shulman@9292.nl
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Teaumas: Dus het is of OV-fiets, taxi of 30 min lopen. ‘9292: Let goed op mogelijk zijn er niet overal trottoirs of wandelpaden langs deze route.’
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Smart cities,
hype of hoop?
Het begrip ‘smart cities’ duikt steeds vaker op. Een rondje googelen levert al snel
de wetenschap op dat elke zichzelf respecterende stad er ‘iets’ mee doet en de
ambitie heeft om steeds ‘smarter’ te worden. Maar wat is een smart city precies
en waarom maken niet alleen steden zelf, maar bijvoorbeeld ook de EU er zo’n
punt van? En: is het een hype, of moeten we er juist onze hoop op vestigen?

De helft van de wereldbevolking woont
in steden; in 2050 is dat 70 procent.
Daarmee zijn steden ook de plaatsen
waar de ecologische, logistieke en sociale
uitdagingen zich opstapelen. Denk aan
toenemend verkeer, veiligheid, luchtvervuiling, water- en energievoorziening
en toegankelijkheid. Hoe houd je de
stedelijke omgeving leefbaar en zorg je
voor duurzame economische ontwikkeling? Smart cities zijn al goed op weg met
oplossingen. Die ze vinden door informatie over de stad slim te verzamelen
en te combineren en daarmee diensten
en faciliteiten te optimaliseren voor de
bewoners. De mogelijkheden om dit te
doen worden door de razendsnel voortschrijdende technologie alsmaar groter.
En de urgentie neemt toe.
In Nederland, een van de dichtstbevolkte
landen ter wereld, geldt dat zeker ook.
Er wordt weleens gezegd Nederland, en
met name de Randstad, één grote stad
is. Weinig platteland en veel min of meer
aan elkaar gegroeide bebouwing. Maar
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onbegrijpigbaar: Als je meerdere malen “Piano Tiles” opstart
terwijl je de “9292 app” moet hebben weet je pas wat struggles zijn.

Heb je al een 9292 app? Zorg dan dat je die op tijd update.
Hij is gereed gemaakt om real time te kunnen ontvangen.

Nieuws

Column

Overzicht

Reportage

Partnership

Initiatieven in Nederland, een selectie

ook steden buiten de Randstad kampen
met stedelijke problematiek. Waardoor
het ‘smart city’-concept in ons land in
recordtempo heeft postgevat. Ook in
de uitvoering loopt Nederland voorop.
Niet voor niets liggen vier van de twintig
steden wereldwijd die zijn uitgeroepen
tot New Economy Smart Cities, in Nederland. En is Amsterdam door de Europese
Commissie aangewezen als een van de
zes voorbeeldsteden.
De projecten en programma’s die raken
aan de smart city-gedachte rijzen als
paddenstoelen uit de grond. Sommige
bestonden al en zijn eigenlijk smart
city-initatieven avant la lettre. Andere
worden groots opgepakt binnen een heus
smart city-platform. Mobiliteit speelt
een belangrijke rol en onze sector is dan
ook nauw betrokken. Hype of hoop?
De praktijk zal het leren. Feit is dat het
samenbrengen van ‘harde’ technologie en
‘zachte’ community een breder draagvlak
creëert voor innovatie.

Digitale Wegbeheerder
in Amsterdam
Amsterdam Smart City (ASC) is
een samenwerkingsverband van
burgers, bedrijfsleven, overheden
en kennispartijen. Hun programma
van ruim 50 projecten stoelt op de
thema’s wonen, werken, mobiliteit, publieke faciliteiten en open
data. Een van de projecten is de
Digitale Wegbeheerder, bedoeld om
de aanrijtijd van hulpverlenende
voertuigen te verkleinen. De app
wordt gekoppeld aan de bestaande
verkeersmanagementsoftware. Zo
biedt de app nog meer mogelijkheden en wordt hij straks bijvoorbeeld
ook ingezet om de doorstroming
van en naar IJburg tijdens de spits
te verbeteren. Bewoners ontvangen
dan een persoonlijk reisadvies op
basis van hun gewenste vertrek- of
aankomsttijd én de actuele verkeersgegevens. Meer informatie:
amsterdamsmartcity.com.
Smart Lights in Eindhoven
Lichtstad Eindhoven profileert
zich als de stad waar slimme oplossingen bedacht worden voor maatschappelijke vraagstukken. Dit
op basis van programma’s die
digitale en maatschappelijke
vernieuwingen aan elkaar verbinden (Connect & Add). Zoals Smart
Lights (SLIM E3) en het LivingLab
Stratumseind (met DITSS, Philips,
TU/e en anderen). Smart Lights
moet een vooraanstaande ambitie van de gemeente realiseren:
verlichting in de openbare ruimte
op dusdanig vernieuwende wijze
inzetten dat het bijdraagt aan
de kwaliteit van leven. Meer informatie: eindhoven.nl/artikelen/
eindhoven-proeftuin-voor-slimlicht.htm.

Smart Grids in Utrecht
In het project ‘Smart Grid, rendement voor iedereen’ ontwikkelen
verschillende partijen samen innovatieve dienstverleningsconcepten
rondom Smart Grids. Smart Grids
zorgen voor een slimme verspreiding en benutting van lokaal en
duurzaam opgewekte energie.
Tweehonderd huishoudens, overheden (gemeente Amersfoort, Utrecht
en provincie Utrecht), kennisinstellingen en diverse bedrijven werken
samen aan co-creatie. Bewoners
ontwikkelen en testen nieuwe
technieken en apparaten, rondom
zonnepanelen en een energiemanagementsysteem, die nodig zijn
om Smart Grids te laten werken.
Hun feedback wordt gedeeld met
bedrijven en vice versa. De communicatie gaat via wijk-tv en open
source-platforms. Een kijkje nemen
kan op smartgridtv.nl.
Slim parkeren in Maastricht
Maastricht Bereikbaar bedacht de
Slim Parkeren App. De autobestuurder toetst zijn bestemming in en de
app geeft de parkeermogelijkheden,
gesorteerd op prijs en/of afstand. Is
de parkeerplaats vol? Dan geeft de
app dit ook aan. De app is tot stand
gekomen in combinatie met andere
ITS- projecten (Intelligente Transport Systemen) binnen het Beter
Benutten-programma. De nieuwe
producten en diensten die deel uitmaken van Beter Benutten, moeten
een concrete en meetbare bijdragen
leveren aan het verbeteren van de
bereikbaarheid in de verschillende
regio’s. maastrichtbereikbaar.nl.
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JordiL95: 9292: “10 minuten lopen.” *loopt het in 4 minuten*
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SuuZet: @Utrecht_OV was net bij St. Antonius Zkh slechte reisinfo halte
Jazz singel statische info lijn 19 naar Utr ontbrak. Gelukkig wel bij 9292
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Streetsmart
Rotterdam
Het gebied rondom het nieuwe Rotterdam Centraal won begin juni op
één dag zowel de Gulden Feniks als de STiB Award. Onder meer vanwege
de architectuur en de infrastructuur die het station met de stad verbindt.
“De gordiaanse knoop van reizigers, verkeer en openbaar vervoer is effectief
doorgehakt”, aldus de jury van de Gulden Feniks. Een van de vele effecten
van een slimme en vooruitstrevende mobiliteitsvisie van het stadsbestuur.
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Bekroond
Behalve de Gulden Feniks en de STIB
Award kreeg Rotterdam nog meer
erkenning voor de duidelijk merkbare ontwikkelingen in de stad. Zo
prijkt de stad op de prestigieuze lijst
van New Economy Smart Cities en
werden de inspanningen van onder
meer De Verkeersonderneming
beloond met het Gouden RAI-wiel
en genomineerd voor de Eurocities
Awards 2014. Van der Bend: “De
kracht van Rotterdam is dat de stad
er niet krampachtig naar streeft om
een smart city te zijn, maar gewoon
slim omgaat met technologie en gegevens aan elkaar koppelt. Zo word
je vanzelf een smart city.”

“Belangrijk kenmerk van het mobiliteitsbeleid in Rotterdam is: én-én-én”,
vertelt Jeannette Baljeu. Zij had tot mei
dit jaar als wethouder in de havenstad
verkeer en vervoer in haar portefeuille.
“De gemeente wil het ov faciliteren, maar
ook iedereen die met de auto naar z’n
werk gaat, de kinderen van school haalt
of de fiets pakt naar de sportclub. Hoe
kunnen we al die bewegingen slim op
elkaar afstemmen, zodat reizigers beter
opschieten en we het milieu minder
belasten? Daar zoeken we innovatieve
oplossingen voor. Dat heeft onder meer
geleid tot betere bewegwijzering, meer
groene golven en meer fietsbanen. Ook in
het ov zijn verbeteringen doorgevoerd. Zo
zijn voertuigen vervangen door schoner
materieel en is metrolijn E verlengd naar
Den Haag ter vervanging van de oude
Hofplein-treinlijn. Op dit deel zitten nu
dagelijks 30.000 mensen in de metro in
plaats van 8.000 in de trein.”

gerspassage, een loopbrug verbindt alle
perrons, de fietsenstalling geeft ruimte
aan 5600 fietsen en de weg naar bussen,
trams, metro en taxi’s wijst zich vanzelf.
Baljeu: “Tijdens de verbouwing is er flink
gepuzzeld aan loop- en bouwroutes om
de doorstroming op peil te houden. Dat is
goed verlopen. Het nieuwe station biedt
een uitstekende verbinding naar de stad
en de regio. Maar wat we ook belangrijk
vonden, was dat het station een prettige
plek is. Een hartelijk welkom in de stad.
Daarvoor zorgen bijvoorbeeld de open
ruimtes, de winkels en de stationshuiskamer. Het oude station was een plek
waar je meteen weg wilde. Nu zien we
dat mensen bij mooi weer spontaan op
het plein gaan zitten, en voetbal komen
kijken in de stationshal. Het bewijs dat
onze opzet geslaagd is en daarmee een
groot compliment.”

Twintig procent minder auto’s
in de spits

Het bedrijfsleven doet mee

Welkom in de stad

Andere grote verbouwingen die impact
hebben op de mobiliteit, zijn werkzaamheden aan de snelwegen, zoals de verbreding van de A15. Hoe hou je tijdens zo’n
project het havengebied toegankelijk?
In 2008 bundelden de stadsregio en gemeente Rotterdam, Havenbedrijf Rotterdam en het Ministerie van Infrastructuur

Het succes van De Verkeersonderneming
schuilt onder meer in de diversiteit aan
oplossingen en de samenwerking met
het bedrijfsleven. Van der Bend: “In het
Rotterdamse bedrijfsleven gaat 1,5 miljard per jaar om aan mobiliteitsbudgetten, anderhalf keer zo veel als de publieke
markt. Wij zagen dus kansen om het be-

Ook bij de totstandkoming van het
Centraal Station is goed nagedacht
over de doorstroming van reizigers.
Dat moet ook, want naar verwachting
heeft het station in 2025 dagelijks meer
dan 300.000 reizigers over de vloer. De
enorme stationshal heeft een brede reizi-

en Milieu/Rijkswaterstaat hun krachten
in De Verkeersonderneming. Deze kreeg
als taak om Rotterdam bereikbaar te
houden. Directeur Aernout van der Bend:
“Met de aannemer was afgesproken dat
tijdens de werkzaamheden de weg voor
90 procent beschikbaar zou blijven. Dat
betekende 10 procent minder wegcapaciteit. En dan was er ook nog 10 procent te
veel verkeer. Het kwam erop neer dat wij
5000 voertuigen per dag uit de file moesten halen. Daar zijn we in geslaagd. Inmiddels hebben we ons aandachtsgebied
verbreed naar de hele regio en streven we
naar 16.000 voertuigen minder in de spits
eind dit jaar. Ook dat gaan we halen.”
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ItzXplode: @ScruffahMLG Voorderest zou ik 9292.nl raadplegen, zoek het
adres van RGT op en vul t in als bestemming, krijg je precies wat je moet doen
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DylanViset: @9292 Het was een stom foutje van mezelf! Ik had
vertrekpunt en bestemming perongeluk omgedraaid. Sorry! ;)
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“Tijdens de
verbouwing
is er flink
gepuzzeld
aan loop- en
bouwroutes”

drijfsleven bij onze taak te betrekken. Dat
doen we bijvoorbeeld door bedrijven mee
te laten denken over oplossingen en ze te
helpen zelf initiatieven op te zetten. Dat
heeft inmiddels geleid tot tientallen antifilediensten. Zoals Go About, een slimme
app die verschillende reismogelijkheden
met elkaar vergelijkt, SpitsSporten, sportend met een coach vanaf een station
naar je werk, en Zoeff, shuttlebusjes naar
bedrijventerrein Spaanse Polder.”

Een wereld te winnen
Diverse oplossingen voor een divers
publiek, dat is het idee. “Ook ons betaald

spitsmijden-programma is succesvol”,
aldus Van der Bend. “Maar er is nog een
wereld te winnen. We weten bijvoorbeeld
dat 65% van de beroepsbevolking in
Krimpen a/d IJssel de auto gebruikt voor
minder dan 7 kilometer woon-werkverkeer. Duizenden mensen rijden daar
dagelijks de Algerabrug over om daar
te parkeren. Dan hoef je toch niet uit te
leggen dat de fiets, een e-bike of scooter
een prima alternatief is. Ook in het ov
is op veel trajecten in de spits nog capaciteit die we beter kunnen benutten.
We willen dan ook meer en intensiever
met de sector in gesprek.”

Tweets
Keatley: Top! Verkeerde vertrekspoor invoeren op 9292 en je
dan afvragen waarom de trein niet komt. Ook goedemorgen.
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janpaul_b: Omdat 9292 ook erg stipt is met bustijden,
vertragingen en synchroniseert met m’n PC. :p
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Stad en land in beweging
Stedelijke problematiek speelt ook buiten de Randstad. Bovendien staat
daar de verbinding met de buitengebieden onder druk. Ook hier is dus vraag
naar intelligente systemen die helpen vraag en aanbod beter op elkaar af te
stemmen. Noord-Nederland pioniert daarin.

Smart City Groningen
Onder de twintig steden die het gezaghebbende tijdschrift New Economy aanwees als smart cities 2014, prijkt ook
Groningen. Het blad prijst de vruchtbare samenwerking tussen gemeente,
provincie en kennisinstellingen als de
Rijksuniversiteit, het UMCG en de Hanzehogeschool. Ook op mobiliteitsgebied
maakt de stad slimme sprongen. Wethouder Verkeer & Vervoer Paul de Rook:
“De afgelopen jaren is er al veel gebeurd.
Er zijn nieuwe fietsroutes aangelegd,
zowel voor recreatieve fietsers als voor
woon-werkverkeer. Onlangs heeft de
Raad ermee ingestemd dat het Julianaplein, het verkeersknooppunt waar de
A28 en A7 de stad in komen, op de schop
gaat. Dat is nodig, want wie in de spits
naar Groningen rijdt, verliest relatief veel
tijd. De bereikbaarheid per openbaar
vervoer pakken we ook aan, bijvoorbeeld
door het Hoofdstation om te bouwen
van kopstation naar koppelstation, en
door een vierde spoor aan te leggen naar
Groningen Europapark. Daarnaast hebben
we sinds anderhalf jaar de bijzonder succesvolle Q-link-bus: comfortabele, schone
bussen die met hoge frequentie rijden en
de streek zonder omrijden verbinden met
‘dynamo’s’ zoals universiteit, ziekenhuis
en grote werkgevers. Dat heeft nu al
tussen de tien en twintig procent meer
reizigers opgeleverd en de vraag groeit
nog steeds. Ondertussen delen we zo veel
mogelijk data met de wereld. We dagen de
levendige ICT-gemeenschap in de stad uit
om daarmee toepassingen te ontwikkelen
die de bereikbaarheid verder vergroten.”

Sensor City Assen
Van 2010 tot 2014 was Assen een ‘living lab’
voor het Europese innovatieproject Sensor
City Mobility. Met als doel: een innovatieslag in reisinformatie- en verkeersmanagementdiensten. Variërend van een Rijstijlmonitor, die automobilisten bewuster
maakt van hun rijgedrag en veiliger en
duurzamer rijgedrag stimuleert, tot
dynamisch verkeersmanagement, multimodaal reisadvies in de auto en de Dienst
Parkeren, die mensen snel begeleidt
naar een parkeerplek in de buurt van hun
bestemming. Henk Brink, gedeputeerde
bij de provincie Drenthe met ov, verkeer
en vervoer in zijn portefeuille: “Zo’n 150
automobilisten hebben de diensten getest
via hun smartphone en apparatuur in
hun auto. En konden zo bijvoorbeeld ook
tijdens wegwerkzaamheden zien wat

het beste moment voor hen was om te
vertrekken, of welke alternatieve route
sneller was. Die apparatuur blijft nog even
zitten, want we gaan een aantal diensten
verder ontwikkelen. Zo vergroten we onze
eigen bereikbaarheid, en komen de diensten straks ook beschikbaar voor andere
steden.” Brink denkt dat het ov in Drenthe
nog wel slimmer kan. “Wij hebben bijvoorbeeld veel doelgroepenvervoer in de regio:
voor ouderen, scholieren, slechtzienden,
minder validen, noem maar op. Als je al
die verkeersstromen in kaart brengt, zie je
dat er soms allemaal busjes achter elkaar
aanrijden met één of twee mensen aan
boord. Daar is nog winst te halen, door
op basis van die informatie diensten en
geldstromen aan elkaar te koppelen. Zo
houden we ook de dorpen voor iedereen
bereikbaar.”
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Kitty_Madison: @Ramoniia 9292 seit: earst nei Haarlim, dan nei
Amsterdam Sloterdijk, dan nei Alkmaar, en dan pas mei de bus. ;-)

Vier 175 jaar spoor mee via de vele activiteiten:
www.175jaarspoor.nl
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Zelf reisinfo
verstrekken via
widget of API
De afgelopen tijd introduceerde
9292 updates van de 9292 Widget
en de 9292 API. De widget is een
gratis tool waarmee organisaties,
van musea tot ziekenhuizen
en ministeries, eenvoudig de
ov-reisplanner van 9292 op hun
eigen website toegankelijk
maken. Dat kan locatiespecifiek:
bijvoorbeeld met het eigen
adres als vaste aankomst- of
vertrekbestemming. De 9292
API gaat nog een stap verder.
Hiermee kunnen organisaties de
landelijke 9292-reisinformatie
volledig integreren in hun
eigen website, app of andere
toepassing. Met hun eigen look
& feel. Op die manier bieden veel
vervoerders reisinformatie aan.
Maar bijvoorbeeld ook de woonwerkkostencalculator van Regio
Twente draait op de 9292 API.
Kijk voor meer informatie op
9292.nl/zakelijk/reisinformatie.
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9292 gaat
realtime
Eind juni lanceerde 9292 de eerste
dienst met realtime-informatie
in het reisadvies. Deze is te raadplegen via het callcenter. Een
logische keuze voor de introductie
van deze dienst, want realtimeinformatie leidt tot heel persoonlijke keuzes, en die zijn het beste
te beoordelen in gesprek met de
reiziger zelf. Ook de livegang van
realtime-informatie op onze site
en onze apps staat op de rol. Daarmee testen we sinds december
2013. Op basis van de beoordelingen van de testgroep werken we
continu aan verbeteringen. 9292
verstrekt per dag ca 1,5 miljoen
reisadviezen; op die aantallen
vraagt realtime-informatie veel
extra capaciteit. De organisatie
wil de best mogelijke garantie
op een stabiele dienstverlening
en gaat daarom gefaseerd live
met realtime-informatie. 9292
gaf al realtime-informatie via de
vertrektijdenoptie.

Ov en fiets,
een prima
combi
Veel fietsenstallingen rondom stations breiden uit. Zo is eind mei in
Utrecht de nieuwe fietsenstalling
aan het Jaarbeursplein geopend.
Hier kunnen reizigers hun fiets met
hun ov-chipkaart dag en nacht parkeren. Utrecht zorgt de komende
vijf jaar bovendien voor maar liefst
22.000 extra fietsparkeerplekken
bij Utrecht Centraal. Goed voor de
bereikbaarheid van zowel het openbaar vervoer als de binnenstad. En
wie niet zelf de beschikking heeft
over een fiets, kan op steeds meer
plekken terecht voor de popuaire
OV-fiets.

Park and Ride hoog op de agenda’s
Veel met name grotere steden zetten P+R in om verkeer naar de stad
te reguleren. Vanuit de P+R-plek
even buiten het centrum reis je dan
verder met het openbaar vervoer.
Daaraan zijn vaak interessante
prijsstellingen gekoppeld die of
het parkeren of het vervoer per ov

goedkoper maken. Ook voor wie
niet naar een grote stad reist, kan
P+R een aantrekkelijk alternatief
zijn voor een lange autorit. Via
ns.nl is precies te bekijken op welke
stations P+R-voorzieningen zijn en
via anwb.nl zijn ook P+R-terreinen
bij busaansluitingen te vinden.

Tweets
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Klant en reactie
Op verschillende manieren kunnen reizigers persoonlijk
contact opnemen met 9292. Via het callcenter, maar ook via
de Consumentenservice of Sales. Via al die kanalen krijgen
we vragen waaruit blijkt dat er behoefte is aan slimme
reisadviezen. Niet gewoon: hoe kom ik van A naar B? Maar: hoe
kom ik er het snelste, het goedkoopste, zonder nat te regenen
of met de minste belasting voor het milieu?
Mensen willen bijvoorbeeld weten welke
vertrektijden voor hun route de snelste
verbindingen opleveren. Bij welk station
P+R-plekken zijn. Of ze bellen met de
klacht dat een bedrijf waar ze naartoe
moeten, zo slecht bereikbaar is met het
openbaar vervoer dat ze zich gedwongen
voelen om toch de auto te nemen. Bedrijven kloppen ook zelf bij ons aan, bijvoorbeeld om voor hen in kaart te brengen
wat precies de mobiliteitsbehoefte van
de medewerkers is.

Keuzes maken
Wat deze vragen gemeen hebben, is dat
de reiziger, invidueel of collectief als
organisatie, duidelijk probeert af te we-

gen wat de beste manier is om bepaalde
reisbewegingen te maken. En dat het
antwoord per traject, per moment en per
bestemming kan verschillen. Sommige
reizigers betrekken ook de milieubelasting in hun keuze: voor hoeveel CO2-uitstoot ben ik verantwoordelijk met mijn
reis? Sinds een aantal maanden laten we
dat ook zien in onze reisadviezen: de
CO2-uitstoot van een rit per ov en daarnaast van dezelfde rit met de auto. Vaak
is het ov schoner, maar het kan ook voorkomen dat juist de autoreis een lagere
CO2-indicatie krijgt. Ook hier krijgen we
vragen over: “Ik wil graag ‘schoon’ reizen
en nu adviseert u mij eigenlijk om met de
auto te reizen. Hoe kan dat?”

Antwoord: het gaat hier meestal om ritten die een combinatie vormen van bus
en trein, waarbij de uitstoot van de bus
gebaseerd is op diesel, 100 procent stadswegen en veel stops. In daluren wordt er
bijvoorbeeld gerekend met een bezetting
van 13 personen. Hierdoor is de milieubelasting per reiziger op sommige tijdstippen veel hoger dan met een hogere
bezetting. Zo kan de auto op bepaalde
momenten, voor bepaalde trajecten,
van het ov ‘winnen’. Maar in verreweg
de meeste gevallen ligt de CO2-uitstoot
voor reizen met het ov (veel) lager dan
voor reizen met de middenklasse auto.
De keuze is altijd aan de reiziger.
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Werken 3.0
in de praktijk

Efficiënter omgaan met de verkeers- en vervoersinfrastructuur,
ruimte, tijd, energie en sociale structuren, het hoort allemaal
bij de smart city. Zo bezien zou je haast denken dat partijen
als Seats2meet.com en Regus speciaal zijn opgericht om
de smart city-gedachte te verwezenlijken. Met hun flexibele
werkplekken, vergaderruimtes en businesslounges leveren
ze in elk geval een bijdrage op diverse terreinen.

“De manier van werken verandert sterk”,
vertelt Robbert Klaassen, commercieel
directeur bij Regus. “Door smartphones,
iPads, wifi en andere innovaties wordt
het steeds makkelijker om waar en
wanneer je maar wilt je werk te doen.
Wij spelen daarop in met een pakket aan
diensten dat allang veel breder is dan
alleen kantoorruimtes verhuren. We
willen mensen efficiënter en effectiever
laten werken. Thuis, onderweg en op
kantoor. Onder andere met gedeelde
en teamkantoren en vergaderruimtes,
flexibele werkplekken en ‘open inloop’
business lounges door heel Nederland.
Als klant kun je op al die plekken terecht;
je hoeft maar één keer in te loggen op het
wifi-netwerk om dit op alle locaties te
gebruiken.”

Station2station
Regus kiest voor logische locaties, zoals
bedrijventerreinen, maar ook stations
waar veel mensen komen, op doorreis
zijn, elkaar ontmoeten. Klaassen:
“In samenwerking met NS hebben we
Regus/NS station2station-locaties
opgezet, een netwerk van op dit moment
elf flexibele werkplekken op of dicht bij
stations. Waar mensen onderweg even
rustig kunnen bellen, stukken printen
en doornemen, aan een presentatie werken, overleg voeren of zelfs een kantoor

Tweets
lauradenkt: De metro rijdt niet! (werkzaamheden) Dus je moet even 9292
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Feiten
Bedrijf: Regus
Opgericht in: 1989
Locaties in Nederland: 60
Locaties wereldwijd: 2000

“Bezit wordt
minder
belangrijk,
we gaan
steeds meer
delen”

kunnen huren. Ondertussen kunnen ze
op een aantal plekken al actuele reisinformatie volgen, zodat ze ook bij het
vervolgen van hun reis geen tijd verliezen. Zo worden wij aantrekkelijker voor
ov-reizigers, en het ov voor mensen die
normaal de auto pakken. Het mes snijdt
aan twee kanten. Om ook verstokte automobilisten te laten ervaren hoe makkelijk
de combinatie reizen-werken is, zijn onze
station2station-locaties in oktober dit
jaar een maand gratis geopend voor deelnemers aan het Low Car Diet-event.”

Deeleconomie
Ook Seats2meet.com is met zijn flexibele
werkplekken en vergaderruimtes goed
vertegenwoordigd rondom ov-knooppunten. Vincent Ariëns, community
catalyst: “Onze visie op onze organisatie
hangt sterk samen met onze visie op
de maatschappij. Daar hebben we zelfs

Bedrijf: Seats2meet.com
Opgericht in: 2005
Locaties in Nederland: 74
Locaties wereldwijd: 80

Cijfers
l

een boek over geschreven: Society 3.0.
Aangejaagd door supersnel internet en
mobiele communicatie is niet alleen de
manier van werken, maar de hele samenleving veranderd. Bestaande structuren
brokkelen af: mensen keren zich af van
politieke partijen, vakbonden, omroepen, grote bedrijven, instellingen. Steden
worden belangrijker dan landen. Bezit
wordt minder belangrijk, we gaan steeds
meer delen. Zoals auto’s, gereedschappen, kennis, fietsen en werkplekken.
Mensen nemen zelf het heft in handen,
worden tegelijkertijd producent en consument en gaan zich anders organiseren.
Ze creëren nieuwe, flexibele netwerken.
Ons aanbod is daarop afgestemd. Niet alleen met gedeelde werkplekken op makkelijk bereikbare locaties, we stimuleren
ook dat mensen hun kennis delen en zo
waarde voor elkaar creëren.”

Ontmoetingsplekken
Ook Regus onderkent de kracht van zijn
netwerk met 1,3 miljoen leden wereldwijd
en zet steeds effectiever social media in
om verrassende contacten en ontmoetingen te faciliteren. Seats2Meet.com gaat
daarin nog een stap verder door zichzelf
nadrukkelijk als ontmoetingsplek te positioneren. Ariëns: “Ons concept is afhankelijk van ontmoetingen tussen mensen.
Ov-knooppunten zijn daarbij waardevol,

l

l

In 2015 werken wereldwijd meer
dan 1,3 miljard mensen mobiel.
Dat is 37,2% van de totale werkende wereldpopulatie.
60% van de ondernemingen
gelooft dat flexibel werken – waar
en wanneer het personeel dat wil –
kostenefficiënter is dan werken op
vaste tijden op kantoor.
72% van de werknemers beweert
dat flexibel werken hun productiviteit verhoogt.

maar het is vooral de kennis binnen onze
community die mensen bij elkaar brengt.
We zien ons bedrijf als ‘serendipity machine’, als een plek waar ontmoetingen
tot vruchtbare samenwerking leiden.
Die gedachte hebben we in onze manier
van werken geïntegreerd: wie gebruikmaakt van onze werkplekken, hoeft niet
te betalen, maar we vragen ze wel hun
kennis en kunde voor het totale waardenetwerk beschikbaar te stellen. Bij het
boeken van een werkplek geven ze aan
wat hun expertises zijn en waar ze mee
bezig zijn, zodat anderen die aanwezig
zijn, kunnen zien welke kennis en talenten er op dat moment in huis zijn. Het is
vrijblijvend, je hóeft met niemand kennis
te maken, maar in de praktijk ontstaan er
op deze manier heel mooie en interessante initiatieven.”
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Arrangeur,
adviseur,
aanbieder
Een vervoerder kan een stad niet in z’n eentje bereikbaarder
maken. Een wegbeheerder ook niet. Om alle verkeers- en
vervoersstromen zo soepel mogelijk te laten verlopen en de
capaciteit van wegen, bussen en treinen beter te benutten, is
samenwerking nodig. Tussen bedrijven, overheden, adviseurs,
burgers, ontwikkelaars, netwerkproviders; hoe meer partijen
meedoen en hun kennis en gegevens delen, hoe meer er
mogelijk is. Soms lukt het ook (nog) niet. Een ronde langs
diverse betrokkenen.

“Over tien
jaar zijn
wereldwijd
50 miljard
objecten
aangesloten
op internet”

Tweets
jjovanos: Directeur @StefanHulman van @9292 in @VerkeerInBeeld voor
tariefsdifferentiatie link tussen OV en weg. “Rapport cie Nouwen uit de kast.”
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De bereikbaarheidsarrangeur: aanjager en bruggenbouwer
Zwolle heeft de afgelopen jaren
miljoenen geïnvesteerd in de infrastructuur in en rond de stad. Die is
nu aardig op orde. Maar we kunnen
meer doen, dachten ze op het
stadhuis. Senior beleidsadviseur
Syb Tjepkema: “Zwolle streeft naar
groei van het bedrijfsleven en wil
op termijn 4 miljoen extra bezoekers per jaar trekken. Ook voor die
bezoekers en ondernemingen willen we een gastvrije stad zijn. Maar
nu al hebben we bijvoorbeeld op
zaterdag file- en parkeerproblemen.
Daarom hebben we een aanvalsplan opgezet om de bereikbaarheid te verbeteren. Vooral ook met
ideeën en suggesties uit de stad
zelf.”

De gemeente werkt daarvoor onder
meer met bereikbaarheidsarrangeur
Arnold Helfrich, die adviseert, ondersteunt en externe partijen bij het
aanvalsplan betrekt. “Het aanvalsplan
komt niet alleen uit de koker van de
gemeente, maar ook van de Zwolse
gemeenschap. Grote bedrijven en instellingen, zoals het Deltion College,
wehkamp.nl en Vitens die in Zwolle
gevestigd zijn, zijn gebaat bij een
goede bereikbaarheid. Net als publiekstrekkers als de Fundatie, Boekhuis Waanders en de IJsselhallen. Wij
hebben ze daarom gevraagd om zelf
met initiatieven te komen die mensen uit de auto lokken. In de opstartfase kunnen ze hierbij gebruikmaken
van een Bereikbaarheidsfonds. Dat

heeft al veel opgeleverd. Zo gaat
Achmea de eigen pendelbusje
vanaf het station uitbreiden tot
een businesspendel samen met
buurtbedrijven, biedt de Fundatie
aantrekkelijke korting via de spoordeelwinkel en geven de IJsselhallen
actief reisinformatie aan bezoekers.
Ook de Vroege Vogelactie in november en december was succesvol: op
zaterdag tot 11 uur gratis parkeren
in de binnenstad zorgde voor een
betere spreiding van de feestinkopen.” De rol van Helfrich is vooral die
van bruggenbouwer en aanjager.
Tjepkema: “Hij heeft een neus voor
waar de energie zit en weet hoe hij
mensen en organisaties mee moet
krijgen. Dat heb je nodig.”

De ondernemer: “Aan behoefte geen gebrek”
Jaarlijks passeren zo’n 5,2 miljoen
bezoekers de poorten van de Westergasfabriek in Amsterdam. Wat
kan smart city voor zo’n cultureelcreatieve hotspot betekenen? “Aan
behoefte geen gebrek”, reageert
directeur Mark de Kruijk. “We willen
graag de infrastructuur en de bereikbaarheid verbeteren. Het is vaak
flink zoeken voor onze bezoekers als
de bewegwijzering alleen namen
van gebouwen geeft, terwijl ze voor
een evenement komen. Ik kan me
mooie IT-oplossingen voorstellen,
waarbij ook de programmering van
het theater of de bioscoop is opgenomen. Helaas hebben we daarover
geen zeggenschap; het buitenterrein is eigendom van de gemeente.”

Ook de bereikbaarheid van de
Westergasfabriek met het ov is De
Kruijk een doorn in het oog. “Onze
locatie ligt in autoluw gebied. Ben
ik voor. Maar dan moet wel het ov
goed geregeld zijn. Oké, er is een
buslijn vanaf Centraal die frequent
rijdt. Alleen maakt die net voor de
Westergasfabriek een lus van 10 minuten, waardoor de reistijd 17 minuten wordt. En er is geen ov-verbinding vanaf P+R Sloterdijk. Gemiste
kansen voor ons.” De Kruijk heeft
verschillende pogingen gedaan om
met de gemeente tot verbetering
te komen. “In de bestaande setting
is dat lastig. De bereikbaarheid en
bewegwijzering hadden we bij aanvang van de renovatie moeten op-

pakken. Nu komt het er niet meer
van, is er geen geld, ziet men de
voordelen niet. Het ‘smart’-denken
zit nu vooral in mooie oplossingen
vanuit nulsituaties; in schaalbare
situaties wordt het taai. Voor pilots
is er budget. Bestendigheid is echter ver te zoeken.” Uit ervaring weet
De Kruijk dat het wel anders kán.
“Bij het Tate Modern in Londen hebben ze nog voor de eerste spijker de
muur in ging, bedongen dat er een
nieuwe brug over de Theems kwam
en een metrohalte voor de deur. Dat
is smart.”
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De adviseur: “We kijken vooruit”
Een partij die vaak een rol speelt
bij allerlei overheidsprojecten en
-programma’s is Arcadis. Ook op
het gebied van mobiliteit heeft de
organisatie specialisten in huis.
Zoals Michiel Doelman, teamleider
smart & urban mobility, en Bettinka
Rakic, teamlieder tactiek in verkeer.
“Een van de projecten waarbij we nu
betrokken zijn, is de Praktijkproef
Amsterdam om de doorstroming in
de regio te verbeteren”, aldus Doelman. “Een testgroep van 30.000
weggebruikers krijgt onderweg
actuele verkeers-, route- en parkeerinformatie en kan zo de beste route
voor dat moment kiezen.”

Ook andere overheden maken
gebruik van Arcadis. Zoals Utrecht,
dat Arcadis heeft ingeschakeld
om te helpen de stad bereikbaar
te houden rondom de start van de
Tour de France volgend jaar. Of
de stadsregio Arnhem-Nijmegen.
Rakic: “Daar houdt het programma
‘SLIM uit de spits’ maandelijks al
50.000 auto’s uit de spits. Arcadis
heeft de opdracht om het vervolg
van het programma vorm te geven.
De stadsregio heeft ons gevraagd
om de moderne reiziger scherp in
beeld te krijgen. Wat drijft hem?
En hoe kun je in dit technologische
tijdperk zijn gedrag beïnvloeden?

Kunnen we daarbij bijvoorbeeld
slim gebruikmaken van apps, nu
mensen steeds meer gaan doen met
hun smartphone?” Doelman: “De
smartphone wordt steeds meer je
vaste reisbegeleider. Auto’s worden
steeds meer gedeeld. Daarnaast
gaan auto’s meer en meer met de
weg én met elkaar gaan ‘praten’. Dat
kan een enorm effect hebben op de
doorstroming.” Dergelijke ontwikkelingen, ook in de reisbehoefte van
mensen, volgen we op de voet. We
kijken vooruit, zodat we ook een
goede oplossing voor over tien jaar
kunnen bieden.”

De telecomprovider: “Geen smart devices, maar smart systemen”
Om alle datastromen die met smart
oplossingen samenhangen mogelijk te maken, is een robuuste en
betrouwbare infrastructuur nodig.
Hierin is de hoofdrol weggelegd
voor telecomproviders zoals KPN.
Jimmy Wind, managing director
M2M en New Business: “Analisten voorspellen dat over tien jaar
wereldwijd 50 miljard objecten zijn
aangesloten op internet. Van koelkasten tot slimme meters, auto’s en
medische apparatuur. Maar dat levert pas toegevoegde waarde op als
je die datastromen slim met elkaar
combineert, zoals straatverlichting
met weersinformatie, of medische
apparatuur met data van ziekenhuizen en zorgverzekeraars. ‘Smart’
gaat om ecosystemen. Daarmee

kun je de samenleving veel geld
besparen, en tegelijkertijd aan
kwaliteit winnen.”
Netwerken zoals die van KPN faciliteren die ecosystemen. “Maar onze
rol gaat verder. Wij leveren ook
hardware en software. En dragen
bij aan de ontwikkeling van slimme
oplossingen, liefst al in zo’n vroeg
mogelijk stadium. Zo werken we
samen met de luchtvaartbranche
aan een systeem waarmee reizigers
hun bagage thuis al kunnen inchecken en overal kunnen volgen.
Zodat bagage afgeven ook echt
bagage afgeven wordt en koffers
nooit meer kwijtraken. Daar is de
hele keten bij betrokken, tot en
met een kofferfabrikant. Ook in de

ov-sector is veel winst te halen met
dit soort ecosystemen. Denk bijvoorbeeld aan smart infrastructuur,
waarbij je sneller kunt ingrijpen bij
oponthoud en je onderhoud slimmer kunt plannen. Of reisinformatie waarin je ook weersinformatie
betrekt en de bezettingsgraad meet
van halte naar halte en station tot
station. Daar kan de reiziger zijn
reis op afstemmen, en de vervoerder zijn capaciteit. Je kunt ook breder, multimodaal gaan met ecosystemen. Maar daarvoor moeten wel
veel partijen op één lijn komen. En
dat is vaak het grootste knelpunt.
Niet alleen in de ov-sector, maar
ook daarbuiten. Als onafhankelijke
partij kunnen wij daarin ook een
regierol vervullen.”
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Zorgeloos naar
het vliegveld
NS startte in samenwerking met
Schiphol op 14 juli met de Schiphol
Garantie Service (SGS). Deze SGS
verzekert reizigers dat ze op tijd
op de luchthaven aankomen om
hun vlucht te halen. Desnoods per
taxi. Vakantiegangers of zakenreizigers die zich aanmelden voor
deze service, worden tijdens hun
reis gevolgd en begeleid tot hun
aankomst bij de juiste incheckbalie
op Schiphol. Het betreft in eerste
instantie een proef die doorloopt
tot 1 september. Daarna besluit NS
of de Schiphol Garantie Service een
bestaande NS-service kan worden.

Jonge Veranderaars
in politiek Den Haag
Het bezoek van de Jonge Veranderaars aan de Tweede Kamer en het
Ministerie van Infrastructuur en
Milieu op 5 juni 2014 mag de boeken
in als de succesvolste JV-activiteit
ooit. Binnen een kwartier waren alle
deelnemersplaatsen vergeven. Op
het programma stonden gesprekken
met staatssecretaris Wilma Mansveld, VVD-Kamerlid Betty de Boer en
een borrel in Nieuwspoort waarbij

PvdA-Kamerlid Duco Hoogland zou
aanschuiven. De gesprekken gingen
onder meer over mediadruk en de
toekomst van het ov. Mansveld: “We
hebben in Nederland zestien miljoen
bondscoaches. Zo heeft ook iedereen
een mening over het ov.” De Boer
sprak haar waardering uit voor
de kritische en inhoudelijk sterke
vragen van de Jonge Veranderaars.
“Ik maak graag een vervolgafspraak.”

Kans op Rijn-watertaxi gegroeid
De Arnhemse politiek geeft steun
aan het plan voor een watertaxi
in en rond de stad. Zo’n varende
verbinding zou meteen het
fietsgebruik bevorderen. In een
eerder stadium leken de kosten
voor vervoer over water te hoog,
maar Aqualiner-voorman Schutten
rekende voor dat een kleinere boot
wel haalbaar is. Daarmee wist hij
het stadsbestuur te overtuigen. De
coalitie heeft beloofd er nu echt
werk van te maken. Ook elders in
het land wint vervoer over water
aan populariteit. Rond de Drechtsteden en in Amsterdam wordt er
goed gebruik van gemaakt.
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Geen smart cities
zonder smart data
Er rijden zo’n 600 miljoen auto’s rond op deze planeet, geconcentreerd in steden,
en naar verwachting zijn dat er in 2050 drie miljard. Door files – ook voornamelijk
rondom steden - verdampt jaarlijks 1 tot 3 procent van het bruto nationaal product
in ontwikkelde én opkomende economieën. Het standpunt van de UITP luidt dan
ook: geen smart cities zonder effectieve aanpak van mobiliteitsvraagstukken.

De internationale transportorganisatie
denkt dat het ov smart cities kan aanjagen, en dat smart cities tegelijkertijd
een vernieuwende impuls kunnen geven
aan het ov. Johan van Ieperen, manager
IT solutions for public transport bij de
UITP: “Een ‘smart city’ deelt en combineert allerlei data van oneindig veel
bronnen, van sensoren tot betaalkaarten
en reisgedrag. Informatie samenbrengen
en gebruiken voor de verbetering en verdere ontwikkeling van diensten, gebeurt
natuurlijk al lang. Vroeger gebruikten wij
complexe statistiek met weinig en moeizaam verzamelde data, nu verwerken
we honderden miljarden gegevens met
supersnelle computers. Beide manieren
helpen slimmer om te gaan met bijvoorbeeld waterbeheer, energie, veiligheid
en mobiliteit en dat leidt weer tot duurzamere steden. Big data interpreteren is
overigens minstens even moeilijk als sta-

tistiek: als je als ontwikkelaar niet weet
wat je doet, trek je makkelijk verkeerde
conclusies. Er is bijvoorbeeld een 100
procent-correlatie tussen het aantal echtscheidingen in California en de geboortecijfers van muizen in Maryland …”

Data delen is cruciaal
De ontwikkeling naar smart cities is al in
volle gang. “Je kunt je afvragen waarom
de Europese Commissie er opeens zo’n
punt van maakt”, zegt Van Ieperen. “Ik vermoed dat daar ook lobby’s van bedrijven
achter zitten die eraan willen verdienen.
Maar wat de achterliggende mechanismen ook zijn, ik juich de ontwikkeling
toe.” Cruciaal in dit proces is de beschikbaarheid van data. En juist daarin kan de
ov-sector een voorbeeldrol vervullen: “De
afgelopen jaren hebben we uitgebreid
gediscussieerd met diverse marktpartijen
binnen de sector: moet je als vervoerder
je data willen vrijgeven? Welke data,
informatie of services? Hoe? Wat zijn de
risico’s? Hoe organiseer je dat? Die discussie is grotendeels ingehaald door de
feiten: op plaatsen waar vervoerders data
beschikbaar stellen aan ontwikkelaars,
heeft dat een snelle groei van handige
reisinformatieproducten opgeleverd. Ons
advies aan ov-bedrijven is dan ook: deel
je gegevens, vooral realtime, liefst gratis

en zonder restricties. Nationale organisaties die al een solide infrastructuur
hebben voor reisinformatie vormen de
perfecte basis.”

Zinvol combineren
Open data vormen dus een eerste voorwaarde voor smart cities. Van Ieperen:
“Niet alleen van ov-bedrijven, ook van
andere private en publieke mobiliteitsdiensten, telecommunicatie, retail,
weerstations, tv-zenders en zelfs Disneyland. Ik heb het liever over ‘smart data’
dan over ‘big data’. Het gaat niet om de
hoeveelheid, maar om de combinatie van
verschillende soorten data om zo zinvolle
nieuwe informatie te genereren. Als
iemand bijvoorbeeld met zijn ov-chipkaart incheckt maar niet uitcheckt,
weet je met ov-data alleen niet waar hij
uitstapt. Maar als je die zou combineren
met data van zijn smartphone, kom
je daar wél achter. Daar wordt serieus
naar gekeken.” Privacybeperking is volgens Van Ieperen nauwelijks een thema.
“Iedereen heeft het recht anoniem te reizen, of zonder een digitaal spoor achter
te laten. En als er gevoelige data verzameld worden, mag dat alleen via een
opt-in, voor het beoogde doel. In elk geval
hoort het zo te zijn. Als mensen er iets
voor terugkrijgen wat ze graag willen,

Tips

Tweets

Nog geen 9292 app? Download die dan snel.
Kijk op http://9292.nl/over- 9292/diensten/mobiel#

JeYoungBoy: @kimxvink @xMaik96x je moet ff op die 9292 ov
app kijke ofzo zie je ook welke bus je kan pakke als hij niet rijd
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“Er is een 100 procent-correlatie
tussen het aantal echtscheidingen
in California en de geboortecijfers
van muizen in Maryland ...”
leveren ze vrij moeiteloos hun privacy
in. Maar er zijn zeker risico’s. Controle is
hard nodig.”

Hoe meer gegevens, hoe beter
Een grotere hindernis ziet Van Ieperen
in de beschikbaarstelling van data. “Veel
organisaties willen wel gebruikmaken
van gegevens van anderen maar zijn zelf
terughoudend. Soms ook omdat ze weten dat hun eigen data niet op orde zijn.
In elk geval moeten er eerlijke spelregels
komen. Open data zou een standaard
hoofdstuk in contracten kunnen zijn. De
lokale autoriteit vraagt en betaalt, de uitvoerder levert. En die regels gelden dan
ook voor een vliegtuigmaatschappij met
een concessie voor een zwaar gesubsidieerde luchthaven of een telefcombedrijf
met een licentie. Onze sector speelt nu
al een aanjagende rol. Hoe meer partijen
hun gegevens beschikbaar stellen, hoe
meer kansen we creëren voor innovatieve
diensten. Dat is waar onze klanten om
vragen. Dat leidt zeker ook tot applicaties
waar wij als sector weer ons voordeel
mee kunnen doen. Bijvoorbeeld doordat
we zo kennis in handen krijgen waarmee
we vraag en aanbod beter en flexibeler op
elkaar kunnen afstemmen. En zelfs kunnen beïnvloeden.”
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Agenda
10 september: start Low Car Diet 2014. Ontdek dat de dagelijkse reis goedkoper,
meer ontspannen, duurzamer en gezonder kan. www.lowcardiet.nl
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16-22 september: European Mobility week 2014.
Kijk voor meer informatie op www.mobilityweek.eu.

Feedback

Kort nieuws

Geniet het ov
Luchtige ontmoeting in het hart van Nederland

Het genieten begon al bij binnenkomst,
met een heerlijke, gezonde en overvloedige walk-in-lunch. Een warm onthaal.

In zijn welkomstwoord legde Stefan
Hulman, directeur van 9292, losjes verbanden tussen Rachmaninov, vernieuwende
impulsen, het ov, het plezier van reizen en
Floortje Dessing. Zo leidde hij een korte
film in waarin de reislustige presentatrice
in één dag een bijzonder rondje van ruim
900 kilometer door Nederland maakte
met het openbaar vervoer. Van trein tot
voetveer. Na de film volgde een bevlogen
optreden van tv-kok René Pluijm – ‘just
a cook’ – die over zijn liefde voor zijn vak
vertelde. Een vak dat net als het ov draait
om kwaliteit, service en aandacht voor
klanten. Ondertussen draaide hij een
heerlijke ‘Floortje Dressing’ in elkaar.

Showtime in Amersfoort: op 3 juni vormde theater De
Flint het decor voor weer een inspirerende relatiedag
van 9292. Dit jaar stond het programma in het teken
van genieten. Geniet het ov! Want het openbaar
vervoer mag dan hard en serieus werken zijn en zo zijn
eigen uitdagingen hebben, het is ook een prettige en
comfortabele manier om je te verplaatsen, op weg
naar mooie en verrassende bestemmingen. Er weer
even fris, vanuit een ander perspectief naar kijken,
kan heel inspirerend werken. En dat bleek.

Agenda
23-26 september: InnoTrans 2014 in Berlijn. Internationale beurs voor transport,
technologie, innovatieve componenten, voertuigen, systemen. www.innotrans.de.
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Tijd voor workshops
Bij aankomst in het theater konden
de deelnemers aan de dag een keuze
maken tussen verschillende interessante
workshops. Een mix van breinbrekers en
ontspanning.

Vervoer(ing) in landelijke gebieden
Hoe houden we de landelijke gebieden
aantrekkelijk om te wonen, werken en
recreëren? Wat draagt het ov daaraan bij?
Marcel Sloot van KpVV/CROW liet zien
hoe particuliere vervoersinitiatieven van
invloed kunnen zijn. Daarna volgde een
levendige discussie tussen beleidsmakers,
vervoerders en adviseurs. Onder andere
over bezuinigingen op het ov, en de rol van
reisinformatie. Interessant te horen hoe
verschillende overheden zich al inzetten
voor de bereikbaarheid van ‘hun achterland’ en welke creatieve initiatieven er al
zijn.

Lekker onderweg
Hoe maak je de ultieme reissnack? René Pluijm had zich voor
de gerechtjes die hij samen met
de deelnemers aan zijn workshop
klaarmaakte, laten inspireren
door zijn eigen culinaire reizen.
In een mum van tijd toverde hij
een breed palet aan gezonde
hapjes op tafel. Geholpen door
zijn enthousiaste publiek.
Maar niemand anders dan René
zelf mocht snijden met zijn
‘samoeraimes’ van € 1.900,-.

Bijpraten met vakgenoten
Tussen de bedrijven door koffie en koek.
De banden aanhalen met collega’s en
branchegenoten. Ondertussen kon iedereen in een speciale cabine meeluisteren
met livegesprekken van het callcenter van
9292. Of een kijkje nemen bij de cartoonist
die in razend tempo ov-vraagstukken op
de hak nam met een stroom aan geestige
tekeningen.
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Agenda
25 september: CitiNet 2014 in Lucca, Italie. Derde internationale workshop
over Citizen Networks. http://nin.site.ac.upc.edu/citinet2014/
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Kijk eens anders naar het ov
Wat is het foute antwoord op de vraag:
wat is de hoofdstad van Parijs? Zo’n 70
procent van de mensen antwoord met een
andere Franse stad. De echte ‘omdenkers’
zijn degenen die ‘de maan!’ roepen, of zelfs
‘boter!’. Probeer nu eens echt omdenkend te praten over stellingen als ‘Zonder
samenwerking in de ov-sector op het
gebied van aanbod en promotie staat de
deur voor ‘disruptive innovation’ wagenwijd open.’ In wisselende groepjes vonden
de deelnemers het ov weer helemaal
opnieuw uit.

Gamification: op zoek naar de
post met goud
Een masterclass op het snijvlak van ov en
ICT. Hierin bespraken de deelnemers, opgedeeld in groepjes, hoe we in de ov-keten
van reisinformatie de klant van morgen
tevreden kunnen houden. De oplossingen die op tafel kwamen, varieerden van
standaardisering en prioritering van data

tot afbakening van verantwoordelijkheden. Door naar ronde 2: als Raad van
Bestuur van de BV ov-Nederland mochten
de deelnemers bepalen hoe ze knelpunten gingen aanpakken. Daarbij ontstond
vooral overeenstemming over het belang
van een overkoepelende organisatie met
beslissingsbevoegdheid die bepaalt welke
issues voorrang krijgen.

Klokslag 17.00 uur was het weer verzamelen in de zaal voor een afrondende
noot van Stefan Hulman, en dank aan de
workshopleiders en facilitators. En daarna
met z’n allen het podium op voor een
afsluitende borrel. Mét de heerlijke snacks
van René Pluijm.

Agenda
2 oktober: bijeenkomst Lerend Netwerk NL Smart Cities, in Eindhoven.
http://www.platform31.nl/agenda/bijeenkomst-lerend-netwerk-nl-smart-cities
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Everything is ‘smart’
Na ‘social media’, ‘cloud’ en ‘selfie’ is er alweer een nieuwe hype ontstaan: ‘smart’. Van de smart phone, smart watch
en smart meter naar de smart city. Het kenmerk van al deze initiatieven is dat ze niet meer enkel doen wat het
tweede deel van het woord suggereert. Zo kun je met je smartphone naast bellen ook foto’s en video’s maken,
Internetten, spelletjes spelen en navigeren en verwerkt de slimme meter allang niet meer alleen de meterstanden.
Het ‘smart city’-concept omarmt al deze en andere initiatieven op het gebied van innovatie, open data en mobiliteit. Het doel is om de stad efficiënter, duurzamer, veiliger en bereikbaarder te maken. In het kader van

mobiliteit is het het streven van de smart city om het verkeer terug te brengen, zonder
tegelijkertijd het mobiliteitsgevoel van burgers te verminderen. Daarbij spelen de beschikbaarheid, toegankelijkheid en infrastructuur van het openbaar vervoer een uiterst belangrijke rol.
Volgens het Ministerie van Infrastructuur en Milieu is de voornaamste bouwsteen van de smart city een open
overheid met opendatabeleid. Dit stimuleert de burger en markt tot innovatie en het creëren van nieuwe technologieën en producten. Echter, is dat wel zo, of is de smart city niet meer dan een utopie?
Immers, wat is de invloed van het ‘smart city’-concept op de privacy van de burger en de (intellectuele) eigendomsrechten van de ondernemer? Is de burger het ermee eens dat camerabeelden worden gemaakt en gedeeld
om de stad veiliger te maken? Kan de ondernemer zijn investeringen nog wel terugverdienen wanneer ‘zijn’ data
‘open’ en ‘gratis’ beschikbaar moeten zijn? Hoe verhoudt zich dat tot de mogelijk aanwezige intellectuele eigendomsrechten van die ondernemer?
In de eerste plaats zijn consumentenacceptatie en –vertrouwen essentieel. Zonder vertrouwen immers geen
smart use. Daartegenover staat dat de grootste bedreiging van smart cities juist bestaat uit:
hacking, cyberaanvallen en -spionage. Dat betekent dat overheid en markt nauw moeten samenwerken opdat de technische, organisatorische en juridische beveiliging, betrouwbaarheid en interconnectiviteit
van de smart city worden gerealiseerd en geoptimaliseerd. In dat kader zou de focus van overheden dus niet
primair moeten liggen bij innovatie en open data, maar juist bij een stabiele basis, waarbij bovenal rekening
wordt gehouden met de belangen en rechten van ondernemers en de markt in het geheel. Zij zijn immers de
motor achter de smart toepassingen en verantwoordelijk voor die beveiliging en betrouwbaarheid.
Pas bij voldoende consumentenvertrouwen is de tijd rijp voor de economische en technologische ontwikkeling.
Daarbij is wederom van belang dat overheden het vrijgeven van data niet als een doel op zichzelf beschouwen.
Niet alle data zijn namelijk even veel waard. Zoals Don Guikink van TNO terecht opmerkte (Platform31, 27 september 2013): “De meerwaarde van data zit hem in de diensten die je ermee ontwikkelt en niet in het bezit van de data. Als je dat
weet te doorbreken dan is de data op zich niets waard; het is de dienstverlening die je ermee pleegt.” Kortom: “everything
becomes smart, but smart is not everything.”

Chantal Bakermans
Advocaat Intellectueel Eigendom, IT & Privacy
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