WERKPROGRAMMA DIGITALE STEDEN AGENDA 2012 - 2014, II

Vernieuwingskracht
voor de hele stad
Een samenleving die leeft en in beweging is,
dat is waar de Digitale Steden Agenda (DSA) zich
hard voor maakt. De DSA creëert ruimte voor vernieuwende oplossingen voor de maatschappelijke
opgaven van dit moment en zet deze zo breed
mogelijk uit.
Dat doet zij door een actief samenspel op gang
te brengen tussen o.a. overheden, bedrijfsleven,
kennisinstituten, maatschappelijke organisaties
en de vernieuwers van deze tijd. Kennis en
oplossingen komen in de DSA samen. Iedereen die
deelneemt wordt gestimuleerd en gefaciliteerd
om kennis en ervaringen te delen en met elkaar
vernieuwende ideeën te ontwikkelen. De DSA
biedt een open podium, bundelt schaarse
middelen en creëert zo een gezamenlijke bodem
voor brede implementatie.

Werkprogramma 2012-2014
Alle activiteiten van de DSA vind je in dit Werkprogramma, ondergebracht in thema’s. Per thema
is aangegeven welke maatschappelijke opgaven op
de agenda staan. Het is een ‘rolling’ agenda, die
voortdurend in beweging is. De activiteiten sluiten
aan bij initiatieven op nationaal en Europees
niveau en worden een warm hart toegedragen
door het ministerie van EL&I.

Meedoen in DSA
Iedereen die actief is binnen één van de thema’s
van de DSA en ideeën, initiatieven en kennis wil
uitwisselen, is welkom om mee te doen. Neem
contact op, volg ons op #dsaNL of werk en
discussieer mee op dsa.pleio.nl. Want de Digitale
Steden Agenda maken we samen.
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DSA 2012 in één oogopslag
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ZAAIGOED VOOR 2012

	KENNISDELEN EN
VERBREDING IN
2012

	TREKKERS EN PARTNERS

• B
 estuurderstafel Bedrijvige Stad
• i.s.m. Regelluwe Stad, Open
Netwerken en Veilige Stad

Eindhoven/Helmond, G32, EL&I, KING,
VNG, KvK, branchevertegenwoordigers,
Platform31, bedrijven (collectieven),
parkmanagement organisaties,
infrastructuurproviders, dienstenaanbieders,
Urban Breeze, Atos, W-Work, Novay,
VNO-NCW, MKB Nederland, ZZP
brancheverenigingen

• A
 fstemmen vraag en aanbod: marktplaats zorg • Innovatie arena: delen informatie, samenwerking,
en welzijn
initiatieven
• Koppeling tussen platforms
• Implementaite eHealth toepassingen (o.a. domotica)
• Informatie en kennisdelen over digitalisering
• Zorgdiensten via de cloud
transities (kanteling WMO, AWBZ begeleiding,
jeugdzorg)

• Bestuurderstafel Zorgende Stad

Enschede, Tilburg, Eindhoven, Apeldoorn,
Geldrop-Mierlo, provincie Brabant, Saxion
Hogeschool, Inspire, Vitalinnovators, KING,
VWS, EL&I, Stichting Maat, Brainport, M&I
Partners, Novay, Nictiz

“Zorgt dat mensen zich kunnen blijven ontwikkelen
passend bij de veranderende arbeidsmarkt.”
• Wegwerken taalachterstanden
• Verhogen kwaliteit onderwijs
• Maximaliseren onderwijsparticipatie / reduceren schooluitval
• Optimaliseren aansluiting onderwijs – arbeidsmarkt
• Maximaliseren digivaardigheden beroepsbevolking

•
•
•
•

“Stimuleert bewust en efficiënt energiegebruik door
particulieren en bedrijven.”
• D
 uurzame energievoorziening en -gebruik
• D
 uurzame mobiliteitsoplossingen

“Zet zich in voor een sterke stadseconomie door
te werken aan het lokale vestigingsklimaat.”
• H
 et nieuwe werken
• ICT awareness, digibewust en –vaardig t.b.v. het MKB en
beroepsbevolking
• V
 erbeterde dienstverlening overheid & vermindering
regeldruk
• ‘State of the art’ bedrijventerreinen

• O
 ntwikkeling Toolkit ‘very smart working centra’
• Versterken aanbod en gebruik van clouddiensten voor en door ondernemers
• Verbeterde toegankelijkheid
ondernemersloketten via videoconferentie
• Invoering van het ondernemingsdossier
• Open digitale infrastructuren en ICT diensten
voor bedrijvenclusters en parkmanagement

“Houdt mensen zo gezond en zelfstandig mogelijk
en bevordert de zelfredzaamheid.”
• Langer zelfstandig thuis wonen
• Stimuleren zelfredzaamheid inwoners
• Slim afstemmen van zorgverlening op zorgbehoefte
• Inzet slimme technologie
• Alertheid op prijs/prestatie verhouding

• Workshop ‘very smart working centra’
• Onderzoek naar en uitvoering van ontwikkeling /
opschaling e-cloud diensten
• Bevorderen gebruik digitale diensten
• Verbreding en doorontwikkeling ondernemingsdossier
• Ontwikkeling en begeleiding initiatieven

•
•
•
•

Verminderen taalachterstand
Investeren in basale ICT skills leerlingen en docenten
Stimuleren digitale overdracht VMBO – MBO
Certificeren stagiaires ICT opleidingen

• Bestuurderstafel Lerende Stad

Deventer, Eindhoven, Helmond, Enschede,
Apeldoorn, Schiedam, Amsterdam, Arnhem,
Amersfoort, Den Haag, Topicus, Sufnet,
ROC’s, VVE-organisaties, Roode Kikker,
Codenamefuture, KennistNet, MBOraad, CPB, MKB-Nederland, lokale MKBverenigingen, OCW, EL&I, Platform31, UWV,
TNO, Schoolnet Brabant, DIPPO, provincie
Brabant, KING

• V
 ergroten energie-efficiency commerciële data
centra
• Stimuleren in-house data centra
• Ontwikkeling online duurzaamheidsportaal
• Ontwikkelen business cases Smart Grids

•
•
•
•

 erbeteren van informatievoorziening
V
Bevorderen bewonersinitiatieven
Beschikbaar stellen energie data als ‘open data’
Ontwikkelen stedelijke routekaarten

• B
 estuurderstafel Groene Stad
• Aansluiten leergroep Smart Grids

Amersfoort, G32/G4, EL&I, provincies,
Green IT consortium, lokale MKB in
steden, Platform31, TNO, branche
organisaties bedrijven, milieu organisaties,
woningcorporaties, KING, Taskforce Innovatie
Regio Utrecht, Agentschap NL

“Activeert bewoners via sociale media om te
participeren in zaken als veiligheid, onderwijs, sport en
leefomgeving.”
• Continu in gesprek met de stad
• Versterken zelforganisatie
• Ondernemen met ‘open data’

•
•
•
•

• Z elforganisatie via sociale media als werkwijze bij
inrichten decentralisatie
• Workshops ontsluiting ‘open data’
• Stimuleren burgerparticipatie door gebruik van nieuwe media
• Open data: stimuleren vraag en aanbod

• B
 estuurderstafel Onze Stad
• Open data talks

Tilburg, Enschede, Eindhoven, Rotterdam,
Amsterdam, Nijmegen, Utrecht, Den Haag,
Deventer, Groningen, Amersfoort, provincie
Noord-Brabant, Haarlem, Heerhugowaard,
Pluk Idee, Platform31, KING, Bedeburgers

“Maakt zich hard voor een stad en samenleving waarin
inwoners zich veilig kunnen voelen.”
• G
 ebiedsbeveiliging, bv slim beveiligen bedrijventerreinen
• B
 eter gebruik maken van beschikbare datasets
• V
 oorkomen wegvallen bereik massabijeenkomsten
• C
 yber security

• B
 eveiliging bedrijventerreinen: pilots en
business case
• Voorkomen wegvallen bereik
massabijeenkomsten

•
•
•
•
•
•

• B
 estuurderstafel Veilige Stad
• Bijeenkomst veiligheidsexpertgroep datasets
• Verbinden verschillende platforms
cyber security

Den Haag, Eindhoven, Tilburg, Enschede,
ICT office, TNO, Saxion Hogeschool,
Kennispark Twente, TU Delft, VNG, KING,
Brainport, The Hague Security Delta, PSIC,
Studio Veiligheid, Platform 31, Politie virtual
policing, Brandweer informatiemanagement

“Neemt maatregelen om de regeldruk voor bedrijven
zoveel mogelijk te verminderen.”
• Verbetering van dienstverlening aan ondernemers
• Verbetering van de uitvoerbaarheid van (rijks)regelgeving
• Vermindering van lokale toezichtlasten voor bedrijven

• e Herkenning; werksessie en ontwikkeling
handreiking
• Pilots regelluw uitvoeren rijksregelgeving
• Pilots regelhulp
• Businesscase aansluiting op Ondernemersplein
• ZZP-actieplan op lokaal niveau

•
•
•
•

• B
 estuurderstafel Regelluwe Stad
• Kennisdeling aansluiting
eHerkenning
• Strategie voor vertrouwensbenadering en regelluwe zones

Zoetermeer, G4/G32, provincies, EL&I en
n.t.b. partijen

“Maakt het leggen van snelle verbindingen mogelijk via
Next Generation Netwerken (NGN).”
• NGN in steden en dorpskernen
• NGN op bedrijventerreinen
• NGN op het platteland
• Openheid van netwerken

• W
 ebsite ‘Alles over breedband voor
• Realisatie verglazing steden en dorpskernen
gemeenten en provincies’
• Realisatie verglazing platteland
• Plan van aanpak verglazing steden en
• Realisatie openheid van netwerken
dorpskernen
• Plan van aanpak verglazing platteland
• Plan van aanpak realisatie openheid netwerken

• B
 estuurderstafel Open Networks
• Expertmeeting toetreding (nieuwe)
dienstenaanbieders op NGN
• Regionale voorlichtingsbijeenkomsten over aanleg én
gebruik NGN

Stedenlink, G4/G32, provincies, EL&I,
Platform31, VNG, Reggefiber, CIF (nog te
benaderen voor deelname: Eurofiber, Trent,
NDIX en Unet), Cogas, EFX, UPC, ZIGGO,
NLkabel, OPTA, Novay, TNO, NEN, KIWA

GROENE
STAD

ONZE
STAD

PLUKRIJP IN 2012

Uitrol eduroam: binnen PO, VO en ROC’s
Verlaging BTW op digitale leermiddelen
Verbeteren E-skills beroepsbevolking
Verbeteren aansluiting ICT-onderwijs op
arbeidsmarkt

S chermen in de stad: best practices
Luisteren naar de stad / webcare in de stad
Opstarten ‘open data’ challenge
Open data store

P lan van aanpak veiligheid bedrijventerreinen
Platform voor beter benutten van bestaande datasets
Plan van aanpak cyber security
Oprichten digitale helpdesk cyber security
Mee oprichten G32 ambtelijke veiligheidsgroep
Samenwerking (boven)lokale toezichthouders


Wetsvoorstel
Elektronisch Zakendoen
eHerkenning: implementatie en Informatieverspreiding
Invoering e-factureren
Doorontwikkelen Bewijs van Goede Dienst; werksessie
hierover 1e kwartaal 2013
• Gezamenlijke verkenning ondernemerspleinen
• Gezamenlijke verkenning Standard Business Reporting
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Stedenlink

Bestuurlijk Eindhoven:	Monique List – Wethouder Economie, Werk en Beroepsonderwijs, m.list@eindhoven.nl
Ambtelijk:		Ad Ketelaars – Programma manager Sector Economie en Cultuur; breedband en thematische ICT
a.ketelaars@eindhoven.nl 06-20496352
Bestuurlijk Helmond:	Jan van den Heuvel – Wethouder Sport, Beroepsonderwijs, Cultuur en Middelen
j.van.den.heuvel@helmond.nl
Ambtelijk:		Frank Eggels – Senior counselor information management
f.eggels@helmond.nl 0492-587193 06-13349245

Bestuurlijk:		Marijke van Hees – Wethouder Economische Zaken, m.v.hees@enschede.nl
Ambtelijk:		
Hans Haveman – Projectmanager Zorg & Technologie
h.haveman@enschede.nl 053-4817787 06-10051420
		
Anne Marie Steijven – Projectmedewerker Zorg en Technologie
		
a.steijven@enschede.nl 06-81279362

Bestuurlijk:		Marleen Huizingh – Wethouder Economische Zaken, km.huizingh@deventer.nl
Ambtelijk: 		
Holger Boswijk – Programmaregisseur jeugdagenda
h.boswijk@deventer.nl 0570-693636 06-21217598
Extern: 		
Menno Smidts – Kwartiermaker, menno.smidts@envolve.nl 06-51659829

Bestuurlijk: 		


Sebastiaan
van ’t Erve – Wethouder Duurzaamheid, Sociale Zekerheid, Integratie & Amersfoort 2.0
wethoudervanterve@amersfoort.nl
Ambtelijk:		
Jackie Nieuwstraten – adviseur afdeling Milieu, j.nieuwstraten@amersfoort.nl 033-4694997
Extern:
Paul Francissen – Kwartiermaker, paul.francissen@envolve.nl 06-10714772

Bestuurlijk:		Erik de Ridder – Wethouder Financiën en Economische Zaken, erik.de.ridder@tilburg.nl
Ambtelijk: 		Rob Bots – Strategisch adviseur informatisering, rob.bots@tilburg.nl 06-15881903

Bestuurlijk:		Rabin Baldewsingh – Wethouder Volksgezondheid, Duurzaamheid en Media & Organisatie
rabin.baldewsingh@denhaag.nl
Ambtelijk: 		Hedwig Miessen – Concernadviseur, hedwig.miessen@denhaag.nl 06-55781002

Bestuurlijk:		
Patrick van Domburg– Wethouder Openbare Orde & Veiligheid; Dienstverlening & Burgerzaken
		
p.j.van.domburg@zoetermeer.nl
Ambtelijk:		
Anneke de Brouwer – Projectleider deregulering / Senior medewerker Juridische Aangelegenheden
		j.p.de.brouwer@zoetermeer.nl 079-3468299
		
Frank Slingerland – Beleidsadviseur Economie & Wonen, afdeling Stadsontwikkeling
		
f.a.slingerland@zoetermeer.nl 06-50253426

Bestuurlijk: 		Bestuur Stedenlink – Postbus 5000, 7400 GC Deventer – info@stedenlink.nl
Ambtelijk: 		Arno Groenendijk – Programmaregisseur economische en culturele innovatieagenda
alg.groenendijk@deventer.nl 0570-693418 06-22086869

Projectteam

Ambtelijke coördinatie:
		
Projectleider:
Projectlid:
Projectsecretaris:
Communicatie:

Digitale Steden Agenda

Arno Groenendijk
alg.groenendijk@deventer.nl 0570-693418 06-22086869
Holger Boswijk
h.boswijk@deventer.nl 0570-693636 06-21217598
Minouche Besters
minouche@stedenlink.nl 06-27027473
Antoine Reijnders	Platform 31, antoine.reijnders@platform31.nl 070-3494378 06-50632867
Rick Reimerink
rick@stedenlink.nl 0570-694240 06-14741641
Hetty Vrijmoeth
h.vrijmoeth@planet.nl 06-18687691
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