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Inspiratie sessies van 
trendwatcher & futurist

RICHARD VAN 
HOOIJDONK

Ben je klaar voor een reis naar de toekomst 
van jouw sector?

In onze inspiratiesessies zien we hoe de 
huidige technologische ontwikkelingen alles 
wat je dacht te weten over jouw (bedrijfs)
leven veranderen. Boek een sessie en laten 
we de toekomst samen verkennen.

Ga voor meer informatie naar:
richardvanhooijdonk.com

http://www.richardvanhooijdonk.com
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Data-gedreven slimme stadssystemen 
vereisen een niveau van verbondenheid 
dat een paar jaar geleden nog 
ondenkbaar was. De metropool van de 
toekomst is uitgerust met draadloze 
sensoren die alles volgen, van weer tot 
stroomvoorziening tot verkeer. Deze 
sensoren communiceren vervolgens 
met smartphones om bewoners te 
helpen efficiënter te reizen, of ze sturen 
gegevens naar de lokale autoriteiten die 
het gebruiken om alles te regelen, van 
transport tot vuilnisverzameling.

Maar het is niet alleen technologie 
die een stad of overheid slim maakt. 
Slimme steden zijn omgevingen waarin 
burgers centraal staan en waar de 
digitale revolutie de interactie tussen 
overheid en burger efficiënter maakt. 
Kortom, slimme steden maken slim 
bestuur mogelijk - beslissingen die 
gebruiksvriendelijker en minder dogma-
gedreven zijn - een overheid die zowel 
verantwoordelijker als responsiever is 
dan wat we op dit moment kennen.

We verwachten tegenwoordig meer van 
de overheid, waardoor deze zich moet 
ontwikkelen en de manier waarop zij 
haar burgers beschermt, informeert 
en betrekt verbeteren. Instrumenten 
als Blockchain zullen de transparantie 
verbeteren en big data en het Internet 
of Things zullen de betrokkenheid van 
burgers bij de overheid versterken.

INLEIDING
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Big data is de vaak overweldigende hoeveelheid informatie 

die door onze verbonden apparaten wordt geproduceerd. Als 

we de informatieve kracht ervan kunnen benutten, levert 

dat voordelen als  flexibiliteit en universele toepassing op. 

Big data geeft ons overal informatie over, wat een betere 

besluitvorming mogelijk maakt. Het is dan ook logisch dat 

big data van invloed is op onze manier van regeren.

Big data verandert hoe beslissingen worden genomen. 

Vandaag de dag vertrouwen onze leider steeds meer op 

gegevens en analyse. Hiervoor zijn big data analyseplat-

forms essentieel.

Met behulp van big data analyse kunnen overheden toegang 

krijgen tot de stortvloed aan informatie die van belang is 

voor hun dagelijkse functies. De voordelen van deze manier 

van regeren zijn indrukwekkend. Toegang tot real-time 

data maakt een eind aan giswerk, waardoor ambtenaren en 

technocraten weten aan welke kwesties daadwerkelijk aan-

dacht besteed moet worden en waarom. Real-time analyse 

is cruciaal; op crisissituaties moet bijvoorbeeld direct, con-

creet en accuraat gereageerd worden.

Sterker nog, de behoefte aan urgente informatie en snelle 

reacties heeft grote stedelijke gebieden aangezet tot inno-

vatie. Rio de Janeiro, een van de dichtstbevolkte steden ter 

wereld, is erin geslaagd om de responstijden voor rampen 

BIG DATA  
“Data kan een echte katalysator zijn voor een gemeenschap, een economie, 
een land dat voor iedereen werkt.”
- John Manzoni ,  de Chief  Executive van de Britse Civi l  Service

als overstromingen en aardverschuivingen te verbeteren. 

Na de storm die in 2010 aan 68 mensen het leven kostte, werd 

de burgemeester van Rio, Eduardo Paes, aangespoord om 

een oplossing te bedenken voor toekomstige natuurrampen 

en andere uitdagingen. Zijn idee was het ontwikkelen van 

een hightech geïntegreerd stedelijk commandocentrum, 

het Centro de Operações Prefeitura do Rio de Janeiro (COR), 

gelegen in de wijk Cidade Novo. COR is het ideale systeem 

voor de uitdagingen van de stad: het deelt real-time infor-

matie met de dertig afdelingen van Rio, beheert reddings- 

en nooddiensten en regelt reparatiewerkzaamheden.

The Guardian meldt dat het hightech geïntegreerde stede-

lijke commandocentrum in één meldkamer is geplaatst, 

waar het de condities van de stad in real time beoordeelt en 

alles in de gaten houdt, van verkeersdrukte tot veiligheids-

diensten. Zo controleren de medewerkers van het stadsbe-

stuur bijvoorbeeld het niveau van de rivieren om vroegtijdig 

te kunnen waarschuwen voor en reageren op stijgend water. 

Aan de andere kant houdt het verkeersbureau CET-Rio via 

de videowall een oogje op de verkeersdoorstroming en past 

het de capaciteit van de verkeerslichten aan. Zo kan er, 

indien nodig, meer of minder verkeer worden doorgelaten 

en in geval van ongelukken direct contact gelegd worden 

met hulpdiensten.

1.O
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Andrés Luque-Ayala, een stadsgeografieonderzoeker aan de 

Universiteit van Durham, noemt het systeem “hét slimme 

stadsproject” en benadrukt de voordelen ervan:

“Rio heeft een zeer specifiek topografisch en lokaal weersys-

teem, dus COR heeft door de hele stad zijn eigen geavan-

ceerde monitoringsystemen geïnstalleerd. Rio is ook een 

plaats die van oudsher moeilijk te besturen is geweest en 

we krijgen te maken met verschillende uitdagingen, zoals 

de Olympische Spelen en het wereldkampioenschap voet-

bal, die de infrastructuur nog meer onder druk zullen zetten. 

Door alle belangrijke afdelingen te integreren kan de stad 

dankzij COR adequaat op allerlei noodsituaties reageren.”

Maar COR is verre van perfect - en de tekortkomingen van 

het systeem zijn leerzaam voor de toekomst van slimme 

steden en overheden. Zo schrijft het Journal of Urban 
Technology dat “slimme stadstechnologieën niet worden 

gebruikt voor het oplossen van radicale ongelijkheid, sys-

tematisch slechte regering of gecompromitteerde steden-

bouwkundige agenda’s - wat nog altijd de ‘domste’ aspecten 

van Rio de Janeiro zijn.” Er is nog veel werk te doen op het 

gebied van het slimmer maken van Rio’s diensten. Maar het 

is het duidelijk dat de overheid, dankzij verbondenheid en 

big data analyse, hun inwoners een betere levenskwaliteit 

kan bieden.

BLOCKCHAIN  
 
“Het vertrouwen van de burger opbouwen begint bij een transparantere  
overheid. Blockchain is een gedeelde, gedecentraliseerde boekhouding  
met meerdere eigenaren of beheerders. Dit betekent dat alle partijen in het 
register zicht hebben op transacties en veranderingen die voorheen wellicht 
niet zichtbaar waren.”
- Darcie Piechowski ,  Social  Media & Innovatie Fel low,  IBM’s Center  for  the Business of  Government

Blockchain, de technologie achter Bitcoin, vergemakkelijkt 

peer-to-peer transacties door de noodzaak voor tussenper-

sonen weg te nemen, doordat de gegevens die het opslaat 

“onveranderbaar, traceerbaar en verifieerbaar” zijn. Vele 

landen hebben de voordelen van Blockchaintechnologie al 

ingezien.

Estland heeft met de technologie bijvoorbeeld een elektro-

nisch bewonersprogramma ontwikkeld. Potentiële e-bur-

gers kunnen online een aanvraag indienen en vervolgens 

via hun digitale identiteit elektronisch toegang krijgen tot 

EU bedrijfsomgeving en openbare e-diensten. Als aanvra-

ger kan iedereen daar een bankrekening openen en een 

2.O
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bedrijf starten. Op deze manier is Estland begonnen met het 

wereldwijd aanbieden van hun overheidsdiensten, een stap 

in de richting van “het idee van een land zonder grenzen”.

Ook stadsbesturen profiteren van Blockchain. Het 

Decentralised Citizen Owned Data Ecosystem (DECODE) is 

een programma van de EU dat is ontworpen om te helpen 

bij het creëren van producten of diensten die het stadsleven 

verbeteren. DECODE werd ontwikkeld als antwoord op de 

bezorgdheid over het verlies van controle over persoonlijke 

gegevens door real-time dataverzameling. De de stroom 

van openbare gegevens is uitgegroeid tot een middel waar-

mee bedrijven winst maken, waarbij privégegevens vaak 

zonder kennis of toestemming worden geëxploiteerd. Aan 

de ene kant hebben we dus gegevens nodig om het leven 

te verbeteren, maar aan de andere kant moeten we de pri-

vacy beschermen. In dit delicate evenwicht streeft DECODE 

ernaar manieren te vinden om “een datagerichte digitale 

economie op te bouwen, waarin gegevens worden gegene-

reerd en verzameld door burgers, het Internet of Things (IoT) 

en sensornetwerken.”

DECODE biedt apps waarmee bewoners zelf kunnen bepa-

len of ze hun persoonlijke gegevens privé bewaren of delen 

voor het algemeen belang. Aanvankelijk zullen in elke stad 

die meedoet duizend mensen een app ontvangen. Zij krijgen 

dan de mogelijkheid om zelf te bepalen hoeveel gegevens ze 

willen uploaden. Ze kunnen bijvoorbeeld informatie delen 

over locaties die ze onveilig vinden, hoe ze de openbare 

ruimte gebruiken, tips geven over openbaar vervoer of hun 

mening geven over de wetgeving van de stad. Dit maakt een 

meer open en coöperatieve besluitvorming mogelijk. Door 

gebruik te maken van Blockchain kan DECODE bovendien 

de persoonlijke gebruikersgegevens veiligstellen.

De Britse startup ObjectTech tekende onlangs een overeen-

komst met Dubai voor de lancering van ‘s werelds eerste 

‘biometrische grens’. Passagiers die naar Dubai reizen, lopen 

binnenkort door een korte tunnel met een driedimensio-

nale scanner in plaats van een gewone paspoortcontrole. 

De scantunnel verzamelt gegevens als vingerafdrukken, 

irisscans en gezichtsinformatie om de identiteit vast te 

stellen. Dit betekent het einde van lange wachtrijen - reizi-

gers kunnen direct van hun vliegtuig naar de bagageband 

lopen.

Daarnaast beschermt het digitale paspoort ook de pri-

vacy en dit is mogelijk door gebruik te maken van 

Blockchaintechnologie. ObjectTech legt uit: “De nieuwe 

digitale paspoorten zijn veel veiliger, nauwkeuriger en 

moeilijker te vervalsen dan de bestaande paspoorten - en 

je kunt ze niet verliezen.”

Paul Ferris, medeoprichter en CEO van ObjectTech vindt 

het tijd dat er een eind komt aan papieren paspoorten: 

“Dit is een identiteit die past bij het digitale tijdperk. Niet 

alleen maakt het internationaal reizen sneller en veiliger, 

het geeft mensen ook weer controle over hun persoonlijke 

digitale gegevens, die in de afgelopen tien jaar steeds meer 

publiek eigendom zijn geworden. Dubai wil het leven van 

hun burgers en bezoekers door middel van technologie ver-

beteren en we willen hierbij graag helpen.”

Blockchain maakt biometrische grens mogelijk 
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1,2 miljard uren

Uren bespaard   

HOGE INVESTERING
(Taaksnelheid met 

200% verhoogd)

LAGE INVESTERING 
(Taaksnelheid met  

20% verhoogd)

Potentiële besparing Persoonsuren per  
jaar voor een taak

7

1

96,7 miljard uur

€34,7 miljard       

€2,8 miljard     
Tijd 1 Tijd 2

Bron: Deloitte analysis

Arbeiders werden gevraagd hoeveel tijd ze aan elke taak 

besteden. Door dezelfde taak op 2 verschillende tijdpun-

ten te observeren, werden veranderingen in arbeidsver-

deling zichtbaar.

Hoeveel kan KI overheden besparen?

Overheden over de hele wereld zien het potentieel van 

kunstmatige intelligentie (KI), hoewel ze zich - als het gaat 

om het benutten van de voordelen ervan -  in verschillende 

stadia van de race bevinden.

Het Deloitte Center for Government Insights wijst erop dat 

KI het potentieel heeft om de werkwijze van de overheid te 

veranderen. Hun standpunt is dat KI het functioneren van 

de publieke sector zal hervormen. “We kunnen bijvoorbeeld 

gegevensinvoer automatiseren met handschriftherken-

ningstechnologie, plannings- en optimalisatiealgoritmen 

inzetten en spraakherkenning, natuurlijke taalverwerking 

en vraag & antwoordtechnologie implementeren in klan-

tenservice. Dergelijke mogelijkheden zouden drie veel 

voorkomende pijnpunten voor de overheid kunnen aan-

pakken: beperkte middelen, administratieve lasten en 

achterstanden.”

KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE
 
“Kunstmatige intelligentie (KI) past natuurlijk uitstekend bij de slimme stad. 
Denk maar aan de miljarden datapunten die door het doolhof van met elkaar 
verstrengelde stadsdepartementen stromen en door alle aspecten van het 
Internet of Things (IoT) exponentieel vergroot worden.”
- Frank Cutitta,  CEO & oprichter  van het Center  for  Global  Branding

Bovendien is KI nuttig voor veel meer dan data-analyse. 

Slimme chatbots zijn een essentiële schakel tussen het volk 

en de staat. Met die reden heeft het Amerikaanse minis-

terie van Binnenlandse Veiligheid met zijn Citizenship 

and Immigration Services de virtuele assistent EMMA ge - 

creëerd. ‘Zij’ reageert uitermate precies op natuurlijke taal, 

een doorbraak die gedreven wordt door recente ontwikke-

lingen op het gebied van machine learning en natuurlijke 

taalverwerking. Daarnaast wordt deze virtuele assistent 

slimmer naarmate ze meer vragen beantwoordt en leert ze 

van haar eigen ervaringen. De feedback van klanten laat 

EMMA weten welke antwoorden geholpen hebben. Hierdoor 

kan EMMA de gegevens beter begrijpen in een proces dat 

‘begeleid leren’ wordt genoemd. Dergelijke automatisering 

zou jaarlijks 96,7 miljoen arbeidsuren kunnen besparen, met 

een potentiële besparing van 3,3 miljard dollar [2,8 miljard 

euro] per jaar. 

3.O
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Niets staat meer centraal in de slimme stad en de slimme 

overheid dan het IoT. Het wordt erkend als een middel om 

vrijwel elke dienstverlening van een stad te verbeteren. De 

hedendaagse IoT technologieën, diverse platformen voor 

data-analyse en diensten op basis van sensoren kunnen 

nieuwe manieren bieden om stedelijke problemen te ana-

lyseren en begrijpen.

Søren Kvist, Senior Smart City Consultant bij Copenhagen 

Solutions Lab, onthulde plannen om een geïntegreerde 

digitale infrastructuur te bouwen, genaamd Kopenhagen 

Connecting. Om in 2025 koolstofneutraal te zijn en de 

geschatte bevolkingsgroei van 20 procent in goede banen te 

kunnen leiden, zal Kopenhagen real-time gegevens gebrui-

ken om verkeersproblemen op te lossen, de CO2 -uitstoot 

te verminderen en de levenskwaliteit van de inwoners te 

verbeteren.

Real-time data van Wi-Fi toegangspunten op lantaarnpalen 

geeft informatie over de verkeersdoorstroming. Vervolgens 

worden deze gegevens naar het verkeersmanagementsys-

teem gestuurd om de reistijden te optimaliseren en filevor-

ming te voorkomen. Dit wordt gedaan door middel van een 

tolheffingssysteem op basis van RFID. In Singapore is deze 

methode al ingevoerd om burgers te stimuleren op groen 

vervoer over te stappen. 

Voor weggebruik wordt automatisch betaald met een appa-

raat dat rechtsonder op de voorruit is bevestigd. Als een 

voertuigeigenaar bij het passeren van een Electronic Road 

Pricing (ERP) poortje onvoldoende saldo op zijn CashCard 

heeft, krijgt hij een boete.

Volgens de adviesgroep Ramboll zal Kopenhagen 

Connecting jaarlijks 590 miljoen euro opleveren. Dit is 

inclusief “een geoptimaliseerde verkeersstroom van 11-32 

procent, besparingen op 2,4 miljoen auto-uren, 1,7 miljoen 

liter brandstofreductie, 5,5 miljoen kubieke meter waterbe-

sparing en 104 miljoen euro aan gecreëerde banen.”

“Om het IoT en big data te kunnen toepassen is een goede 

infrastructuur essentieel. Met een ultramoderne digitale 

infrastructuur kunnen bouwen aan oplossingen voor de 

toekomst. Kopenhagen wil, net als Singapore, een toonaan-

gevende slimme stad zijn,” aldus Kvist.

Er zijn ook andere manieren om het verkeer terug te drin-

gen. Jason Pomeroy, een in Singapore gevestigde architect, 

noemt Amsterdam “een van de slimste steden ter wereld, 

dankzij initiatieven als ‘roboats’ - een vloot autonome 

bestelboten.” Pomeroy is ervan overtuigd dat autonome 

voertuigen “een enorme impact zullen hebben op de infra-

HET INTERNET OF THINGS
 
“Een datagestuurde aanpak kan ons helpen echte veranderingen te bewerk-
stelligen, zoals betere toegang tot stadsdiensten voor gemeenschappen die 
daar voorheen nauwelijks voor in aanmerking kwamen.”
- Ted Ross,  Chief  Information Off icer  van Los Angeles
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structuur van de wereld. In steden als Amsterdam, waar 50 

procent van het oppervlak bestaat uit water, kunnen auto-

nome boten gebruikt worden als bruggen, goederenvervoer 

of watertaxi’s. Dit is niet alleen zeer nuttig om vervuiling, 

maar ook filevorming tegen te gaan.

Bovendien maken steeds meer steden gebruik van schone 

energie. Nederland testte de haalbaarheid van het smart grid 

systeem in Groningen. Bij het proefproject ‘PowerMatching 

City’ zijn veertig huishoudens betrokken die met behulp van 

zonnepanelen hun eigen elektriciteit opwekken, wat beves-

tigt dat het systeem “haalbaar en financieel zinvol is.”

“Deze voordelen zijn deels gebaseerd op geld dat de net-

beheerders besparen door het vermijden van kosten voor 

investeringen in en onderhoud van bestaande energienet-

ten. Anderzijds zullen de energieleveranciers in staat zijn 

het energieverbruik van hun klanten beter te beheren, zodat 

zij energie kunnen inkopen tegen competitievere groot-

handelsprijzen. De energieleveranciers zullen ook lokaal 

opgewekte energie kunnen gebruiken om vraag en aanbod 

op lokaal niveau op elkaar af te stemmen, wat ook kosten 

bespaart.”

Verschillende landen in Europa aarzelen nog steeds als 

het gaat om de invoering van slimme meters. Behalve 

Nederland. Bijna 1,5 miljoen Nederlandse huishoudens zijn 

nu uitgerust met slimme meters die elektriciteitsrekenin-

gen kunnen verlagen door te laten zien wanneer het aanbod 

groter is dan de vraag.

Maar de toekomst ligt in Energie 3.0; peer-to-peer energie-

transacties via het netwerk, het roamen’ van energie en 

een veelheid aan opwekkings- en opslagmogelijkheden. De 

kern van het netwerk wordt gevormd door een symbiotische 

relatie tussen “een wijdverbreide internetprotocol-configu-

ratie en het samenkomen van energie en data.” In essentie 

is het een visie op toegankelijkheid en connectiviteit van 

energie die vergelijkbaar is met het internet. Idealiter zal 

dit netwerk zorgen voor een efficiënte, milieuvriendelijke 

energievoorziening.

Steden die gestuurd worden door data kunnen inwonenden 

naast betere toegang tot elektriciteit ook andere stedelijke 

diensten efficiënter leveren. Zo is bijvoorbeeld het waar-

schuwen van bewoners voor opkomende gevaren of crisis-

sen het doel van het nieuwe Smart City 2.0 project in Los 

Angeles. De vele dingen die in de stad via het internet met 

elkaar verbonden zijn, verzamelen informatie uit verschil-

lende bronnen, waaronder sensoren en slimme apparaten. 

Zoals Ted Ross, de algemeen directeur van L.A. en CIO, uit-

legt, bestaat het project uit het verzamelen van “datastro-

men die met elkaar gecombineerd situationeel bewustzijn 

en locatie-informatie bieden.”

© Clean streets LA
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“Op dit moment biedt dronetechnologie een concurrentievoordeel voor de be-
drijven die het succesvol hebben geïmplementeerd. Zij gebruiken hun appara-
tuur en middelen efficiënter, communiceren beter met behulp van nauwkeu-
rige kaarten en gegevens en beschikken nu over kwantitatieve middelen om 
vooruitgang aan planning te toetsen.”
- Christ ian Sanz,  CEO van Skycatch  

Toen drones voor het eerst werden geïntroduceerd, werden 

ze vooral geassocieerd met het leger, maar vandaag de dag 

zorgen hun lage prijzen en diverse toepassingsmogelijk-

heden voor een wijdverbreide aanwezigheid in het dagelijks 

leven.

Het is dan ook geen wonder dat de sector van onbemande 

vliegtuigsystemen (UAS) snel groeit en het aantal overheden 

dat deze voordelen inziet elk jaar toeneemt. Tom Gemmell, 

een aandeelhouder van het advocatenkantoor Polsinelli, 

zegt: “Het is bewezen dat drones, vergeleken bij traditionele 

bemande vliegtuigen of methodes op de grond, veiliger en 

goedkoper zijn en de productiviteit verhogen.” Op basis van 

de potentiële kostenbesparingen zouden overheden moeten 

onderzoeken waar ze drones kunnen inzetten. 

Rechtshandhaving is een duidelijk voorbeeld. De politie 

van Devon en Cornwall in het Verenigd Koninkrijk is van 

plan een drone-eenheid te starten om de politie te onder-

steunen in hun strijd tegen criminaliteit. Beide provincies 

beschikken over onvoldoende mankracht dus drones zijn 

een waardevolle aanwinst, bijvoorbeeld voor het maken 

van luchtfoto’s van misdaadlocaties of het opsporen van  

vermiste personen. In een vermissingszaak gebruikte de 

politie van Plympton in Devon in november 2015 bijvoor-

beeld vier DJ1 Inspire 1 drones met hoogwaardige camera’s 

in samenwerking met politieagenten en speciaal opgeleide 

honden. Adjunct-hoofdcommissaris Steve Barry legt uit: 

“Drones zijn één van een aantal opties die nu en in de toe-

komst luchtondersteuning kunnen bieden. Gecombineerd 

met andere technologieën kunnen ze de manier waarop 

wij toezicht houden veranderen en de traditionele metho-

den van voet- en luchtpatrouilles actualiseren.” Twintig 

andere politiediensten in het VK zijn van plan om Devon’s 

en Cornwall’s voorbeeld te volgen en drones in hun teams 

op te nemen.

Drones kunnen ook een belangrijke rol spelen in het vermin-

deren van verkeersopstoppingen, een steeds groter wordend 

probleem in vele steden over de hele wereld, waardoor veel 

tijd en geld verspild wordt. Nationwide Insurance meldt dat 

verkeersopstoppingen jaarlijks leiden tot een brandstof-

verspilling van 1,9 miljard liter. Drones zouden dit kunnen 

oplossen door specifieke kruispunten te monitoren en real-

time informatie naar slimme verkeerssystemen te sturen.

DRONES

5.O
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SENSOREN
“In een slimme stad wordt informatie in toenemende mate direct verkregen 
uit specifiek ingezette sensoren of indirect uit sensoren die voor een ander 
doel worden ingezet, maar die nuttige informatie verzamelen en delen. Met 
deze informatie, die vrij uitgewisseld wordt, kunnen complexe stadssystemen 
in real time worden beheerd en, met voldoende integratie, nadelige gevolgen 
minimaliseren.’’
- Tom Blewitt ,  de directeur van hoofdingenieurs bi j  UL

De wereldwijde markt voor sensortechnologie groeit expo-

nentieel naarmate het belang van het IoT duidelijker wordt. 

Het is dan ook niet verwonderlijk dat het scala aan toepas-

singen voor sensortechniek nogal overweldigend is - van 

‘grab-and-go’ shopping tot slimme medische implantaten.

Zo heeft het Oak Ridge National Laboratory een nieuw 

gezichtsherkenningssysteem ontwikkeld voor gebruik aan 

de Amerikaanse grens. Hun huidige systeem is niet de beste 

oplossing, omdat automobilisten hun raam moeten openen 

om goed gescand te kunnen worden - de reflectie van het 

glas belemmert namelijk de nauwkeurigheid van het sys-

teem. Het nieuwe systeem is uitgerust met plenoptische 

camera’s die door de ruiten heen kunnen scherpstellen, 

zodat de gezichten van de inzittenden correct geïdentifi-

ceerd kunnen worden. De invoering van dit systeem bete-

kent voor reizigers dat aan de lange wachttijden bij de grens 

van Mexico binnenkort mogelijk een eind komt.

Ook hightech mekka Zuid-Korea is de bezig de voordelen 

van sensortechnologie te onderzoeken. Volgens de Korean 
Herald ontwikkelt het land een biometrisch authentica-

tiesysteem voor mobiel bankieren. Deze technologie is 

veel veiliger dan conventionele vingerafdrukscanners en 

gezichtsherkenningssystemen. Wearables met biome  tri-

sche authenticatietechnologie kunnen je hartslag moni - 

toren en de informatie voor controle naar een smartphone 

sturen. Alleen dan kan de gebruiker de telefoon met zijn vin-

gerafdruk ontgrendelen en toegang krijgen tot mobiel ban-

kieren. Er wordt $1 miljoen geïnvesteerd in de ontwikkeling 

van deze technologie en het project wordt door het ministerie 

van Wetenschap, Informatie- en Communicatietechnologie 

en Toekomstplanning beheerd. Ze hopen deze technologie 

tegen 2018 te commercialiseren, waardoor mobiel bankie-

ren veiliger wordt.

De implementatie van sensortechnologie beperkt zich ech-

ter niet alleen tot authenticatiesystemen, maar kan ook 

gebruikt worden om onze leefomgeving te onderzoeken. Zo 

heeft Chicago bijvoorbeeld het initiatief “Array of Things” 

gelanceerd om problemen als verkeersopstoppingen, ver-

vuiling en overstromingen aan te pakken. Chicago wordt 

binnenkort uitgerust met honderden sensoren om de tem-

peratuur, luchtkwaliteit en verkeersfrequentie te contro-

leren. “De analyse van de downtown-sensorgegevens zal 

lokale bedrijven helpen om de verkeerspatronen 24 uur per 

dag, 7 dagen per week, 365 dagen per jaar te begrijpen, zodat 

ze hun openingstijden kunnen optimaliseren,” aldus Rob 

Mitchum, communicatiemanager voor het Urban Center 

for Computation and Data. De verzamelde sensordata wordt 

doorgestuurd naar de centrale database van Chicago en 

het grootste deel ervan wordt op het publieke portaal van 

Chicago gepubliceerd.

6.O
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VIRTUAL REALITY EN  
AUGMENTED REALITY 
 
“Virtual reality is een technologie die je in staat stelt op menselijk niveau met 
anderen contact te maken, soul-to-soul, ongeacht waar je bent op de wereld.’’
- Chris Milk ,  de oprichter  en CEO van Within

Als je de woorden virtual reality en augmented reality hoort, 

denk je meestal aan gaming en entertainment. Maar VR en 

AR hebben inmiddels ook de aandacht van het bedrijfsleven 

en de overheid.

Met behulp van VR kunnen gemeenten zichzelf promoten 

als toeristische bestemmingen of investeerders aantrek-

ken. Zo heeft het Katara Cultural Village in Qatar VR geïm-

plementeerd om bekendheid te genereren voor huidige en 

toekomstige ontwikkelings- en bouwprojecten. Ze kozen 

voor VR in plaats van traditionele animatie om de volle-

dige omvang van Katara’s projecten vast te leggen. Op ver-

zoek van Katara creëerde EON Reality een meeslepende 

VR-ervaring waarmee investeerders de huidige en toekom-

stige bouwprojecten echt kunnen beleven.

Malika Mohammed Al-Shraim, Public Relations & 

Communications Manager van de Cultural Village 

Foundation, zegt: “Toekomstige klanten, partners en inves-

teerders kunnen het Katara Cultureel Dorp nu virtueel 

bezoeken en ervaren alsof ze er echt rondlopen. Niet alleen 

de bestaande infrastructuur en voorzieningen, maar ook de 

toekomstige nieuwe ontwikkelingen kunnen ze zo op een 

levensgrote, realistische manier ervaren.”

Augmented realitytechnologie wordt al geruime tijd door 

het leger gebruikt. In 2003 kreeg het Amerikaanse leger een 

SmartCam3D augmented realitysysteem, waarmee men-

sen en plaatsen op een eenvoudige manier kunnen worden 

gelokaliseerd. Dit systeem combineert geografische infor-

matie - zoals straatnamen - met videobeelden die door de 

camera zijn opgenomen. Nu is het leger uitgerust met meer 

geavanceerde AR-technologie, gekoppeld aan de headset 

van de soldaten. Zo kunnen de troepen van de 21ste eeuw 

real-time informatie ontvangen over bedreigingen.

Het Amerikaanse leger beschikt bovendien over de ARC4, 

een AR-apparaat dat aan de helm van een soldaat wordt 

7.O
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bevestigd, waardoor hij kaarten van missies, satellietbeel-

den en informatie over vijandige locaties direct in zijn 

gezichtsveld krijgt. Applied Research Associates, de maker 

van het apparaat, zegt: “Deze state-of-the-art technologie 

biedt militairen gedegen situationeel bewustzijn, zodat ze 

hun werk veiliger, sneller en efficiënter kunnen doen.” 

Naast militaire toepassingen ziet de toekomst van AR er 

ook in andere sectoren veelbelovend uit. In de transportbe-

veiliging en het openbaar vervoer bijvoorbeeld. Met behulp 

van AVT (Augmented Visioning Technology) worden de risi-

co’s van screeningprocedures op transportstations geëli-

mineerd. Met een AR bril kan een controleur passagiers 

snel en eenvoudig identificeren, waardoor de conventio-

nele methode van gezichten met de foto op identiteits- en 

instapkaarten overbodig wordt, wat transport en openbaar 

vervoer vele malen efficiënter en veiliger zal maken.

KWANTUMCOMPUTATIE
“Zowel supergeleidende qubits als gevangen ionen zijn uiterst veelbelovend. 
Het zijn beide zeer goede implementaties en zullen beide een kwantumcom-
puter produceren.”
- Winfr ied Hensinger,  professor Quantum Technologies aan de Universiteit  van Sussex

Hoewel het idee van kwantumcomputatie al tientallen 

jaren bestaat, komt kwantumtechnologie door recente ont-

dekkingen nu stap voor stap dichterbij de werkelijkheid. 

Kwantumcomputatie is gebaseerd op twee basisprincipes 

van kwantummechanica: kwantum superpositie en verwik-

keling. Samen zorgen ze ervoor dat kwantumbits - ‘qubits’ 

- gecompliceerde berekeningen veel sneller verwerken dan 

conventionele computers. Zie het als het verschil tussen 

een rekenmachine en een telraam.. 

Kwantumcomputers zijn zeker niet voor elke taak geschikt, 

maar ze zullen wel degelijk een revolutie teweegbrengen in 

onze informatiemaatschappij. Overheden wereldwijd inves-

teren fors in deze technologie. Het Verenigd Koninkrijk is 

van plan om de komende jaren £270 miljoen te investeren 

en de Australische regering  £15 miljoen.

Een marktleider in kwantumcomputersoftware, D-Wave 

Systems Inc., kondigde aan dat hun kwantumcomputersys-

teem binnenkort commercieel beschikbaar is. Het systeem 

bestaat uit 2000 qubits, waardoor het zeer doeltreffend is 

voor het oplossen van complexe problemen - problemen 

die de capaciteit van zelfs de beste conventionele processo-

ren te boven gaan. Het systeem van D-Wave is “zo radicaal 

8.O
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9.O

NEUROTECH 
“We gaan van een wereld waarin computerkracht schaars was naar een  
plek waarin deze onbegrensd is en waarin de menselijke aandacht steeds 
schaarser wordt.’’
- Sataya Nadel la ,  CEO van Microsoft

Snelle vooruitgang in de neurowetenschappen opent 

nieuwe mogelijkheden om vrij toegang te krijgen tot infor-

matie in het menselijk brein. Neurotechnologische toepas-

singen variëren van het leger en oorlogsvoering - waarbij ze 

gebruikt worden om ‘supersoldaten’ te creëren - tot klinisch 

onderzoek en marketing, waarbij Google en Verizon de 

technologie gebruiken om klantvoorkeuren te identificeren.

en ‘vreemd’, dat mensen nog steeds proberen uit te zoeken 

waar het voor bedoeld is en hoe het gebruikt kan worden,” 

maar het heeft het potentieel om de wereld te veranderen. 

Het zou bijvoorbeeld kunnen worden toegepast in de astro-

nomie om exoplaneten op te sporen. Kwantumverwerking 

kan de veiligheid van vliegtuigen verhogen door hun soft-

ware te analyseren en anomalieën in luchtvaartelektroni-

ca-software te identificeren. Alleen een kwantumprocessor 

kan complexe efficiëntieproblemen oplossen, zoals het 

beruchte TSP (‘travelling salesman problem’) of ‘handelrei-

zigersprobleem’ - een van de bekendste problemen in de 

computerwetenschap en operationeel onderzoek. Dit zou 

bijvoorbeeld kunnen leiden tot efficiëntere bezorgingen, 

mobiele diensten en afvalinzameling.

Maar de evolutie van kwantumcomputatie roept ook vra-

gen op over veiligheid en privacy. Kwantumcomputers zijn 

krachtig genoeg om versleuteling te breken. 

Matthew Green, encryptiedeskundige en geassocieerd 

hoogleraar aan Johns Hopkins University’s Computer 

Science afdeling, wijst erop dat kwantumverwerking de 

nachtmerrie is van elke encryptie-expert. “Het is een groot 

probleem in ons vakgebied. Alle cruciale versleuteling die 

we op dit moment gebruiken is kwetsbaar voor kwantu-

malgoritmen die deze volledig kunnen doorbreken. En we 

hebben nog niets dat onze huidige versleuteling efficiënt 

kan vervangen.” Daarom verzamelt het National Institute of 

Standards and Technology (NIST) ideeën uit verschillende 

sectoren en academische groepen om een encryptie te cre-

eren die sterk genoeg is om het groeiende aantal mogelijk-

heden van geavanceerde computers te weerstaan. In hun 

rapport zegt NIST, “Ongeacht of we het exacte moment 

van de start van het kwantumcomputertijdperk kunnen 

inschatten, moeten we nu al voorbereidingen gaan treffen 

voor onze informatiebeveiliging.” 
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Elon Musk, oprichter van o.a. Tesla en SpaceX, werkt aan een 

apparaat dat ons leven een stuk gemakkelijker zal maken. 

Met zijn nieuwe bedrijf NeuraLink houdt hij zich bezig met 

de ontwikkeling van een klein hersenapparaat dat de her-

senen met een computer  verbindt. Het apparaat bestaat uit 

een netwerk van elektroden die aangesloten zijn op de her-

senen, waardoor een persoon “draadloos kan communice-

ren met de wereld,’’ door het delen van gedachten, angsten 

en dromen zonder ook maar iets te zeggen. Hoewel Musk 

zegt dat zijn innovatie een geweldig communicatiesysteem 

zal worden, vindt het publiek het een slecht idee, want vrije 

toegang tot iemands gedachten is ronduit angstaanjagend.

Mark Zuckerberg wordt hier echter niet door afgeschrikt. 

Hij zamelt geld in voor diverse neurotechnologische projec-

ten waarvan de focus zal liggen op medische toepassingen. 

Een van de projecten die Zuckerberg financiert is een ini-

tiatief van Cortera Technologies, een bedrijf dat medische 

hulpmiddelen produceert. Hij gelooft dat “we op een dag in 

staat zullen zijn om met behulp van technologie volledige 

en waardevolle gedachten rechtstreeks naar elkaar te stu-

ren.’’ Dit kan het voor patiënten met aandoeningen als ‘shut 

in syndroom’ mogelijk maken om weer met de buitenwereld 

te communiceren, wat hun leven radicaal zou veranderen.

Daarnaast ontwikkelde de Amerikaanse National Security 

Agency Remote Neural Monitoring (RNM) technologie om 

het menselijk brein te besturen. RNM werkt op afstand met 

behulp van supercomputers en kan je gedachten detecteren 

en lezen. De technologie maakt gebruik van het signaalin-

telligentiesysteem dat elektromagnetische frequenties 

benut “om de hersenen te prikkelen voor het systeem.”

Sommige van deze toepassingen zijn echter in strijd met 

ethische en juridische principes die centraal staan in een 

liberale democratie en de grondwettelijke rechten. Volgens 

een onderzoeksdocument in het Journal of Life Sciences, 
Society and Policy moet de lijst van grondrechten worden 

uitgebreid met nieuwe ‘neurorights’; “het recht op cogni-

tieve vrijheid, het recht op geestelijke privacy, het recht op 

geestelijke integriteit en het recht op psychologische conti-

nuïteit.’’ Deze rechten zullen individuen beschermen tegen 

ongeautoriseerde neurotechnologische blootstelling.

Marcello Ienca, een van de co-auteurs van het artikel, legt 

uit dat “de geest wordt beschouwd als de laatste schuil-

plaats van persoonlijke vrijheid en zelfbeschikking, maar 

vooruitgang in de neurale engineering, hersenbeeldvor-

ming en neurotechnologie brengen de vrijheid van geest in 

gevaar.’’ Hij suggereert ook dat “informatie in onze hersenen 

speciale bescherming moet kunnen genieten in dit tijdperk 

van steeds evoluerende technologie. Als dat verdwijnt, zijn 

we nergens meer.”

De slimme overheid gebruikt het IoT om haar besluitvorming en dienstverlening te verbeteren. Met de kracht van kunst-

matige intelligentie proberen overheden grip te krijgen op de enorme stortvloed aan gegevens die onze hyperconnectiviteit 

mogelijk maakt. Slimme systemen zorgen straks voor minder verkeersopstoppingen en verbeteren ons gebruik van her-

nieuwbare energie, waardoor we betere beheerders worden van onze steeds schaarser wordende bronnen. Verbeteringen 

in cybersecurity, zoals Blockchain en biometrie, maken onze transacties veiliger. Maar kwantumcomputatie, ondanks alle 

voordelen en mogelijkheden die deze technologie biedt, bedreigt deze beveiliging. 

De slimme stad en de slimme overheid gaan hand en om ons leven te kunnen verbeteren zijn beide afhankelijk van de 

nieuwste technologie.

CONCLUSIE
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