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De Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) organiseerde op 23 april 2019 samen 
met de Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten (VVSG) een event rond slimme steden. 
Op deze manier willen beide organisaties een statement maken naar de volgende Vlaamse 
Regering om slimme steden hoog op de beleidsagenda te plaatsen. Zowel beleidsmatig als op 
het terrein valt er heel wat dynamiek te bespeuren maar er is nood aan meer coherentie, 
afstemming, stroomlijning, samenwerking en coördinatie. 

 

Caroline Copers (voorzitter SERV) schetst in haar 
openingswoord de thematiek van slimme steden als 
onderdeel van het SERV-digitaliseringstraject dat in 
2017 werd opgestart. Daarbij beklemtoont zij de 
verantwoordelijke rol van de sociale partners om samen 
met de overheid de noodzakelijke voorwaarden te 
creëren voor een soepele transitie naar een digitale 
economie en samenleving. Specifiek naar slimme 
steden toe, onderstreept zij de nood aan een Vlaams 
strategisch beleidskader voor de stimulering en 

coördinatie van slimmestedeninitiatieven. Als aanzet voor dergelijke slimmestedenstrategie heeft 
de SERV een advies geformuleerd over het ondersteunen en ontwikkelen van slimme steden dat 
naar aanleiding van het event publiek wordt gemaakt. Ook de steden en gemeenten nemen als 
partner en actor in dit domein hun verantwoordelijkheid en wensen bij monde van dit event een 
gezamenlijke oproep aan de Vlaamse Regering te lanceren.  

 

Het advies van de SERV met een informatierapport als 
bijlage wordt toegelicht door Peter Van Humbeeck 
(SERV-studiedienst). In zijn betoog maakt hij duidelijk 
dat technologie niet de essentie is van slimme steden, 
wel de combinatie van visie, mensen en technologie. 
Slimme steden is een concept, een middel om een visie 
te ontwikkelen en te realiseren uitgaande van de eigen 
stedelijke realiteit. Om tot een succesvolle uitrol van 
slimme steden te komen, worden in het SERV-advies 
tien werkterreinen (bestuurlijke capaciteit, lerende 

netwerken, open innovatie en samenwerking, participatie en co-creatie, interbestuurlijke digitale 
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investerings- en databeheersagenda, opschalen naar smart regions, betreden van het 
internationale speelveld, e-inclusie en duurzaamheid)  naar voor geschoven voor de Vlaamse 
overheid die er specifiek op gericht zijn de uitrol van slimme steden in Vlaanderen te versterken 
en versnellen. 

 

Ward Van Hal en Nathalie Dumarey (VVSG) verduidelijken op hun beurt belangrijke 
aandachtspunten aangaande slimme steden die in het VVSG-memorandum aan bod komen. 

Ward Van Hal benadrukt het belang van stedelijke IT-
fundamenten (data en technologie) om tegemoet te 
komen aan de technologische uitdagingen van vandaag 
en morgen. Deze investeringen vergen 
samenwerkingsverbanden tussen lokale besturen die 
generieke informatievoorzieningen kunnen uitwerken 
en gemeenschappelijke expertise kunnen opbouwen. 
Lokale besturen ervaren de administraties van de 
Vlaamse en federale overheden nog steeds als zeer 
verkokerd en versnipperd. Te vaak hanteren entiteiten 

eigen systemen en principes waardoor interbestuurlijke gegevensuitwisseling voor de lokale 
besturen moeilijk beheersbaar wordt. Het Vlaams stuurorgaan ICT- en Informatiebeleid zet eerste 
positieve stappen, maar is nog te vrijblijvend. Daarom is er ook nood aan een Vlaamse 
overkoepelende en coördinerende ICT-strategie met het oog op een generieke digitale 
infrastructuur, zoals interoperabele data-standaarden tussen diverse bestuursniveaus, ICT-
bouwstenen (een sterkere uitrol van Magda-platform), kwaliteitsvolle datagegevens, en kant-en-
klare ICT-oplossingen waarbij samen met de Vlaamse overheid wordt gezocht naar één 
gezamenlijke oplossing voor een generiek probleem. Ook datageletterdheid en inclusieve 
dienstverlening vormen een belangrijk aandachtspunt voor VVSG. 

Nathalie Dumarey legt uit dat ‘smart’ niet zozeer moet geïnterpreteerd worden vanuit  
technologische invalshoek maar eerder moet begrepen worden vanuit de maatschappelijke 
uitdagingen en de burger, waarbij wordt uitgegaan van de eigen lokale DNA. Bij wijze van 
voorbeeld verwijst ze naar de stad Gent dat geen ‘smart city’ beoogt te zijn maar een ‘city of 
people’. De digitale transformatie is een feit en biedt opportuniteiten voor lokale besturen om 
processen te optimaliseren, een betere dienstverlening 
te realiseren op maat van op maat van de burger (24/7), 
oplossingen uit te dokteren voor maatschappelijke 
problemen en innovatie aan te zwengelen voor het 
versterken van het economisch weefsel en het 
stimuleren van ondernemerschap. Nochtans is voor de 
ontwikkeling en uitrol van slimme steden ondersteuning 
noodzakelijk. Nathalie Dumarey pleit dan ook voor een 
Vlaamse strategie als antwoord op een versnipperd 
smart city-landschap  mét maximale betrokkenheid van 
alle gemeenten (ruimer dan de centrumsteden) en rekening houdend met hun eigenheid. 
Belangrijke uitgangspunten zijn daarbij volwaardig partnerschap van álle lokale besturen en 
cofinanciering. Daarnaast is het ook belangrijk de academische instellingen, de bedrijfswereld en 
de burger bij die strategie en uitrol te betrekken. Verder beklemtoont zij het belang van een aantal 
principes en richtlijnen die lokale bestuurders kunnen helpen om grip te krijgen op de 
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verschillende mogelijkheden die technologie met zich meebrengt. Als voorbeeld verwijst zij naar 
het aanbesteden van (slimme) verkeerslichten of sensoren, waarbij duidelijke richtlijnen valkuilen 
kunnen vermijden. 

 

Roxane Daniels van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) doet de Nationale Smart 
City Strategie voor Nederland uit de doeken. Zij geeft aan dat het smart city-denken in Nederland 
een evolutie heeft ondergaan van een benadering uit concurrentieperspectief naar een focus op 
maatschappelijke meerwaarde, samenwerking, opschaling en innovatie ten behoeve van heel 
Nederland. De vrijwaring van publieke waarden staat hierbij centraal. De Nationale Smart City 
Strategie is het resultaat van een coalitie van 40 steden, 60 bedrijven en 30 universiteiten en 
kennisinstellingen.  De strategie is opgevat als een open en rollende thematische agenda waarin 
stedelijke trekkers samen met partners oplossingen nastreven voor alle Nederlandse gemeenten. 
Momenteel staan er 5 thema’s op de agenda: resilience (energy tansition) met als trekker 
Rotterdam, mobility met als trekker Eindhoven, safety&security met als trekker Den Haag, circular 
economy met als trekker Amsterdam en healthy urban living met als trekker Utrecht. Andere 
gemeenten en overheden worden actief uitgenodigd om mee te werken en om standaarden over 

te nemen. Binnen elk thema worden door de trekkers 
(de G5) en koplopers (G40) concrete projecten 
voorgesteld die aan bepaalde criteria moeten voldoen: 
tegemoetkomen aan een maatschappelijke uitdaging, 
internationale uitstraling nastreven, interbestuurlijke en 
gemeentelijke samenwerking beogen, ‘smart’ zijn. Om 
de uitwerking van projecten mogelijk te maken, wordt 
aan randvoorwaarden (data principes, standaarden, 
connectiviteit en 5G) gewerkt die gericht zijn op het 
versnellen van innovatie en het opschalen van 

succesvolle experimenten en pilots naar het nationale niveau, over alle gemeenten heen. Een 
interbestuurlijk leer- en expertise punt ‘Data en Innovatie’ ondersteunt de overheden bij het 
uitwisselen en toepassen van geleerde lessen en het implementeren van standaarden, het 
verzamelen van kennis en het stimuleren van reflectie en dialoog, het updaten van de smart 
agenda door het selecteren van nieuwe concrete projecten en het organiseren van 
innovatiemissies in binnen- en buitenland. 

 

Ingrid Pelssers (organisatie- en communicatiestrateeg VVSG) leidt het 
daaropvolgend paneldebat in goede banen. Er wordt gebruik gemaakt van 
de mentimeter-methodiek om het publiek bij het debat te betrekken. 
Hieronder een kort overzicht van de aandachtspunten van de debaters. 

Thomas Van Oppens (schepen stad Leuven) ziet een slimme stad als een 
facilitator van participatie en innovatie waarbij met platforms data (cf citizens 
science) kunnen ontwikkeld worden waarmee de overheid, de burgers, 
bedrijven en andere stakeholders aan de slag kunnen. Leuven heeft 
momenteel 400 apps lopen waardoor samenwerking met kleinere gemeenten 
niet evident is. Voor de aanpak van bepaalde problemen pleit hij dan ook voor 
een afsprakenkader op hoger niveau die samenwerking op regionaal niveau mogelijk maakt. In 
Leuven is het principe dat data die worden verzameld in de publieke ruimte, eigendom zijn van 
de gemeenschap. In de mate van het mogelijke worden die dat ook publiek gemaakt zodat 
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burgers en bedrijven er maximaal gebruik kunnen van maken. In bestekken van de stad worden 
principes en voorwaarden aangaande eigenaarschap en gebruik van data opgenomen. 

Doreen Schouterden (vertegenwoordiger 
werkgeversorganisaties SERV) is van oordeel dat 
bedrijven een zeer belangrijke partner zijn in de 
ontwikkeling van slimme steden en niet over 
dezelfde kam mogen geschoren worden als grote 
spelers als Google die hun eigen verhaal willen 
schrijven. Zij gelooft sterk in de ontwikkeling van 
slimme projecten op basis van maatschappelijke 
uitdagingen, waarbij, afhankelijk van de 
uitdaging, gezocht wordt naar oplossingsgerichte 
partnerschappen (quadruple helix). Het 
bedrijfsleven wil en kan hieraan haar steentje 
bijdragen. Het potentieel in Vlaanderen is groot 
om aan de slag te gaan met data en het is dan ook aan de overheid om, samen met het 
bedrijfsleven, (ethische) grenzen te trekken in de omgang met die data. 

Bart Van Calster (ICT-manager Herentals) geeft aan dat Herentals iets groter is dan een 
gemiddelde Vlaamse gemeente maar in feite te klein is om zich efficiënt met slimme projecten 
bezig te houden. Hij wijst op de grote versnippering van de gehanteerde ICT-systemen die deels 
ook te wijten is aan het grote takenpakket van de gemeenten die door de hogere overheid wordt 
opgelegd. Elke gemeente zoekt op geëigende wijze haar weg met alle gevolgen van dien. Hij is 
dan ook vragende partij voor kant-en-klare ICT-oplossingen vanwege de Vlaamse overheid. Daar 
waar gemeenten gebruik moeten maken van centrale systemen, pleit hij voor meer perfomantie 
en stabiliteit, twee essentiële voorwaarden waaraan het nogal eens schort. 

Hans Arents (adviseur e-government Agentschap Informatie Vlaanderen) merkt op dat er binnen 
de Vlaamse administratie geen agentschap is dat zich specifiek richt op lokale besturen. De ICT-
focus ligt vooral op de ontwikkeling van bouwstenen voor de Vlaamse overheid. Digitalisering is 
niettemin een aandachtspunt in het memorandum van het Agentschap Informatie Vlaanderen 
voor de volgende legislatuur, waarbij gepleit wordt voor meer aandacht en steun voor lokale 
overheden. Het Agentschap erkent de nood aan een Vlaamse ICT-bouwmeester die kan 
beschikken over een kleine equipe (expertisecentrum) ten dienste van de ontwikkeling van 
slimme steden en gemeenten. Op die manier kan ook de verkokering binnen de Vlaamse overheid 
aangepakt worden en een one size fits all oplossing aan gemeenten worden aangeboden, op 
voorwaarde dat gemeenten zich hierin willen inschrijven. Kortom, de digitaliseringsstrategie van 
de Vlaamse overheid voor de Vlaamse overheid zit op een goed spoor, het uitwerken van een 
globale strategie voor alle overheden is nog van een andere orde. 

Justine Scholiers (vertegenwoordigster werknemersorganisaties SERV) stelt vast dat 
Nederland al veel verder staat in de aanpak en uitrol van slimme steden, maar wijst op de 
complexe Belgische overheidsstructuur. Cruciaal in een slimme stedenstrategie is de brede 
maatschappelijke gedragenheid en consensus alsook de aandacht tout court voor de burger. Zij 
pleit ook verbindingen en samenwerking tussen gemeenten, gelet op de sterk verstedelijkte 
structuur van Vlaanderen. Op die manier moet de slimme stedendynamiek opgeschaald worden 
op het niveau van Smart Flanders. 
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Tijdens het slotwoord beklemtoont Mieck Vos (algemeen directeur 
VVSG) het belang van dit event waarin SERV en VVSG een appel 
doen op de Vlaamse Regering voor een slimme stedenstrategie. 
Digitalisering biedt veel kansen voor steden en gemeenten maar stelt 
hen ook voor grote uitdagingen. Samenwerking is daarom een 
sleutelwoord. Die samenwerking moet leiden tot innovatieve 
oplossingen met de nodige aandacht voor ethische kwesties. Ook 
digitale geletterdheid blijft een belangrijk aandachtspunt voor steden 
en gemeenten. Mieck Vos pleit voor kant-en-klare ICT-oplossingen 
die in samenwerking met de Vlaamse overheid worden uitgewerkt. 

VVSG wil meebouwen en meewerken aan standaarden en in afspraak met de Vlaamse overheid 
en andere stakeholders ethische grenzen aan data bepalen. Ten slotte acht zij interbestuurlijke 
samenwerking noodzakelijk om de digitale maturiteit bij alle lokale besturen te versterken en 
interbestuurlijke IT-projecten in goede banen te leiden. 

Caroline Copers (voorzitter SERV) wijst nogmaals op de 
verantwoordelijke rol van de sociale partners en dus ook de 
werknemersorganisaties om in het digitaliseringsverhaal 
iedereen aan boord te houden. Zij onthoudt vooral volgende 
kernwoorden uit het event: de aandacht voor ethische 
vraagstellingen, samenwerking en partnerschap, 
maatschappelijke uitdagingen als trigger voor een slimme 
aanpak, de rol van de overheid als bewaker en waarborg 
van publieke waarden en de vraag naar cofinanciering van 
de Vlaamse overheid ter ondersteuning van slimme steden 
en gemeenten. Tot slot dankt zij VVSG, sprekers en panelleden en nodigt de aanwezigen uit voor 
een netwerkmoment. 

 

 

 

 


