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1 Introductie 
 

1.1 Aanleiding technologieverkenning 
COVID-19 blijft voorlopig onder ons. Inschattingen over 

het verloop van deze pandemie, lopen behoorlijk uiteen. 

Vanuit de Rijksoverheid is de boodschap dat we ons 

moeten klaarmaken voor de zogenaamde 

anderhalvemetersamenleving, totdat een vaccin 

beschikbaar is.2 Hiermee wordt een samenleving bedoeld 

waarin sociaaleconomische processen zoveel mogelijk 

doorgang kunnen vinden en verspreiding van het virus, 

via afstand houden tot elkaar (social distancing), zoveel 

mogelijk wordt afgeremd. Het RIVM adviseert hierin een 

afstand van 1.5 meter.3 

 

Na de invoering van de ‘intelligente lockdown’ is een 

proces gestart waarbij er stap voor stap verruimingen 

worden doorgevoerd, binnen de RIVM-richtlijnen. 

Verschillende bedrijfstakken, zoals de horeca- en 

cultuursector, treffen hiervoor diverse maatregelen. 

Door deze (her)start van activiteiten, neemt de belasting 

op de stad, meer specifiek de openbare ruimte (zoals 

pleinen en parken), en mobiliteitsknooppunten, toe. 

 

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de openbare orde 

en veiligheid in de stad. Hierdoor ontstaat de vraag – in 

binnen- en buitenland – naar manieren om bewoners en 

bezoekers van de stad te helpen met het bewaren van 

deze afstand. Naast fysieke aanpassingen in de stad, zoals 

het creëren van ruimte voor voetgangers, ontstaat de 

vraag naar technologische oplossingen die een bijdrage 

kunnen leveren. Dit soort oplossingen vallen in de 

categorie crowd management4, dat al regelmatig wordt 

toegepast in de stedelijke omgeving en bijvoorbeeld in de 

evenementenbranche. 

 

1.2 Doelstelling 
Om gemeenten te helpen met het toepassen van 

technologische oplossingen in combinatie met andere 

maatregelen heeft FME het initiatief genomen om deze 

 
2 NU.nl (2020) Rutte: Nederland moet zich voorbereiden op een 

anderhalvemetersamenleving. Geraadpleegd via: 

https://www.nu.nl/coronavirus/6043769/rutte-nederland-moet-zich-

voorbereiden-op-anderhalvemetersamenleving.html. 
3 Rijksoverheid (2020a) De Nederlandse Maatregelen: basisregels voor 
iedereen. Geraadpleegd via: 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-
19/nederlandse-maatregelen-tegen-het-
coronavirus/gezondheidsadviezen. 

technologieverkenning uit te voeren. Dit in 

samenwerking met de Vereniging voor Nederlandse 

Gemeenten (VNG) en andere partijen. Hierin mobiliseert 

FME de technologische industrie en zorgt VNG voor 

verspreiding van uitkomsten in het publieke netwerk. 

 

Deze technologieverkenning is geslaagd wanneer de 

volgende drie doelen zijn bereikt: 

 

1. Door het bieden van overzicht van oplossingen en 

bestaande (voorbeeld)projecten helpt deze 

technologieverkenning gemeenten bij de 

implementatie van technologie als aanvulling op 

andere maatregelen die samen kunnen bijdrage aan 

een gezonde veilige stad tijdens de COVID-19 crisis en 

daarna. 

 

2. We bieden ondernemers, die kansrijke oplossingen 

leveren voor crowd management, een podium en 

netwerkmogelijkheden zodat ze gemakkelijker in 

gesprek raken met potentiële opdrachtgevers in 

binnen- en buitenland. 

 

3. Activiteiten tijdens het project, waaronder 

deskresearch en een aantal brainstormsessies, dragen 

bij aan kennis- en netwerkontwikkeling in het domein 

van de slimme stad en meer specifiek aan 

digitalisering van de openbare ruimte. 

 

1.3 Aanpak 
Om dit resultaat te bereiken zijn de volgende acties 

ondernomen: 

 

1. Deskresearch 
Om een beeld te krijgen van bestaande 

mogelijkheden is door het team een (online) 

deskresearch uitgevoerd. 

 

2. Ophalen oplossingen bij ondernemers 

In brainstormsessies zijn ruim 25 ondernemers 

bevraagd naar oplossingen. 

4 De term crowd management werd tijdens de persconferentie van 3 
juni genoemd door premier Rutte in relatie tot het aankomende 
toerismeseizoen: “Dat is goed Nederland voor mensen helpen drukte 
vermijden.” Rijksoverheid (2020b) Letterlijke tekst persconferentie 
minister-president Rutte en minister De Jonge na afloop van crisisberaad 
kabinet. Geraadpleegd via: 
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/mediateksten/2020/06/03/l
etterlijke-tekst-persconferentie-minister-president-rutte-en-minister-
de-jonge-na-afloop-van-crisisberaad-kabinet. 

https://www.nu.nl/coronavirus/6043769/rutte-nederland-moet-zich-voorbereiden-op-anderhalvemetersamenleving.html
https://www.nu.nl/coronavirus/6043769/rutte-nederland-moet-zich-voorbereiden-op-anderhalvemetersamenleving.html
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-maatregelen-tegen-het-coronavirus/gezondheidsadviezen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-maatregelen-tegen-het-coronavirus/gezondheidsadviezen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-maatregelen-tegen-het-coronavirus/gezondheidsadviezen
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/mediateksten/2020/06/03/letterlijke-tekst-persconferentie-minister-president-rutte-en-minister-de-jonge-na-afloop-van-crisisberaad-kabinet
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/mediateksten/2020/06/03/letterlijke-tekst-persconferentie-minister-president-rutte-en-minister-de-jonge-na-afloop-van-crisisberaad-kabinet
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/mediateksten/2020/06/03/letterlijke-tekst-persconferentie-minister-president-rutte-en-minister-de-jonge-na-afloop-van-crisisberaad-kabinet
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3. Terugkoppeling eerste resultaten 

Tijdens de iFestival week – een week over 

digitalisering van de stad, georganiseerd door VNG – 

zijn via een webinar de eerste resultaten gedeeld met 

50 geïnteresseerden. Dit webinar is hier5 terug te 

kijken. 

 

4. Verbinding technologiebedrijven en gemeenten 

In gecombineerde sessies zijn vraag en aanbod 

samengebracht. Het gesprek hier ging met name over 

de (klant)vraag vanuit de stad en hoe overgegaan kan 

worden tot implementatie. 

 

1.4 Afbakening 
Deze technologieverkenning richt zich op crowd 

management ten behoeve van social distancing als 

maatregel en uitvoering van de RIVM richtlijnen bij de 

aanpak van het Covid-19 virus, en tevens op de inzet van 

crowd management bij langere termijn doelstellingen van 

gemeenten. Crowd management toepassingen hangen 

samen met andere domeinen zoals veiligheid, mobiliteit 

en economie. De applicatie die de Rijksoverheid wil 

gebruiken bij het detecteren en traceren van 

besmettingen valt hierbuiten. 

 

1.5 Follow-up 
Na oplevering van de technologieverkenning, gaan we 

verder in gesprek over implementatie en opschaling van 

kansrijke oplossingen. Daarna bespreken we met 

ondernemers hoe FME hen kan ondersteunen bij uitrol in 

het buitenland. 

 

1.6 Disclaimer 
Met deze technologieverkenning beoogt FME een breed 

overzicht te bieden van technologische mogelijkheden. 

De uitwerking beperkt zich daarom tot hoofdlijnen van 

de werkwijzen en beoogde effecten van de verschillende 

oplossingen, gecombineerd met enkele 

praktijkvoorbeelden. Oplossingen zijn niet beoordeeld 

aan de hand van bepaalde criteria. Dit laten we in een 

volgend stadium over aan publieke opdrachtgevers 

(vraagkant). 

 

 
5 Living-in EU (2020) Presentatie resultaten marktverkenning 
‘Technologie voor een gezonde en weerbare stad’. Geraadpleegd via: 

1.7 Leeswijzer 
In het volgende hoofdstuk (2) wordt ingegaan op de 

impact van COVID-19 op gemeenten. Daarbij wordt een 

toelichting gegeven op de rol van crowd 

managementoplossingen in het kader van social 

distancing. Dit hoofdstuk sluit af met een aantal 

randvoorwaarden die van belang zijn bij het toepassen 

van technologische (en digitale) oplossingen in de stad. 

Vervolgens wordt in hoofdstuk 3 een overzicht geboden 

van de geïdentificeerde oplossingen in combinatie met 

praktijkvoorbeelden. De oplossing zijn hierbij ingedeeld in 

categorieën, waarbij overlap onvermijdelijk is gebleken. 

De publicatie rond af in hoofdstuk 4 met een conclusie en 

beoogde vervolgstappen. Verder zijn achter in het 

document alle referenties opgenomen en een overzicht 

van ondernemers en organisaties die hebben 

deelgenomen. 

  

https://www.livingineu.nl/sessies/presentatie-resultaten-
marktverkenning-technologie-voor-een-gezonde-en-weerbare-stad. 

https://www.livingineu.nl/sessies/presentatie-resultaten-marktverkenning-technologie-voor-een-gezonde-en-weerbare-stad
https://www.livingineu.nl/sessies/presentatie-resultaten-marktverkenning-technologie-voor-een-gezonde-en-weerbare-stad
https://www.livingineu.nl/sessies/presentatie-resultaten-marktverkenning-technologie-voor-een-gezonde-en-weerbare-stad
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2 Impact COVID-19 op 

gemeenten en haar bewoners 
De COVID-19 crisis heeft grote impact op de 

maatschappij. Allereerst natuurlijk de impact op de 

gezondheid van mensen en op het zorgstelsel. Daarnaast 

is de economische impact groot. 

 

2.1 Impact COVID-19 maatregelen op 

stedelijk leven 
Door de maatregelen waren stadsbewoners ineens meer 

dan ooit aangewezen op het eigen huis en de directe 

omgeving.6 Horeca gesloten, deel van de retail gesloten, 

evenementen afgelast en een stille cultuursector. Het 

stadse leven maakte plaats voor stilte en minder drukte 

op straat. Nu zijn bijna alle sectoren weer geopend en 

neemt de drukte op straat weer toe. Het stedelijk leven is 

weer op gang gekomen, terwijl de social distancing 

maatregelen nog van kracht zijn. Dit brengt uitdagingen 

met zich mee. 

 

2.2 Social distancing en crowd 

management 
Social distancing (afstand houden) is volgens het RIVM 

een effectieve maatregel tegen verspreiding van het 

COVID-19 virus.7 Dit komt doordat het virus wordt 

overgedragen via aerosolen. Dat zijn kleine druppeltjes in 

de lucht die anderen kunnen inademen of via handen in 

de mond neus of ogen krijgen. Om verspreiding van het 

virus te beperken, hanteert het RIVM hiervoor 1.5 meter 

afstand. Binnen deze 1.5 meter lopen mensen meer 

risico op besmetting. Hierbij is ook de omgeving (bijv. 

binnen versus buiten) en hoe lang men verzaakt afstand 

te bewaren van belang. 

 

Het voorkomen van drukte en waarborgen van de door 

de gemeente gestelde maatregelen, valt binnen het 

domein van crowd management. De Handreiking 

‘Reguleren van drukte in de openbare ruimte’8, opgesteld 

in opdracht van de VNG, biedt een mooi overzicht van 

wat crowd management is en hoe dit zich verhoudt tot 

 
6 NOS (27-06-2020) Dit is niet de laatste pandemie, dus moeten onze 
steden op de schop. Geraadpleegd via: 
https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2338700-dit-is-niet-de-laatste-
pandemie-dus-moeten-onze-steden-op-de-schop.html. 
7 RIVM (7-7-2020) De ziekte COVID-19. Geraadpleegd via: 
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/ziekte. 
8 VNG (2020) Reguleren van drukte in de openbare ruimte – Handreiking 
crowd management bij het verantwoord openstellen. Geraadpleegd via: 

social distancing. Crowd management is het vakgebied 

dat zich richt op het groepen mensen en hoe die zich 

gedragen. Het doel is onder andere het voorkomen van 

calamiteiten, ongeregeldheden of onveilige situaties, 

maar ook het creëren van een fijne ervaring van groepen 

mensen. Een aantal aspecten zijn, in relatie tot social 

distancing, belangrijk: 

▪ Dichtheid 

Het aantal personen per vierkante meter. 

▪ Doorstroming 

De mate waarin een menigte zicht vrij kan bewegen 

van punt A naar punt B. 

▪ Wachtrijen 

Ontstaan op plaatsen waar meer mensen zich 

aandienen dan in diezelfde tijd kunnen passeren. 

▪ Gedrag: stemming en naleefgedrag 

Dit is de meest complexe factor. Het is afhankelijk van 

individuele factoren, zoals de risicoschatting van de 

persoon, bekendheid van de omgeving, sociale 

acceptatie van maatregelen. 

 

Deze factoren en hoe hiermee om te gaan worden veelal 

verwerkt in een zogeheten crowd management plan of 

strategie. Deze worden zowel opgesteld op het niveau 

van een bepaalde locatie of event alsmede voor een 

hoger schaalniveau, zoals bijvoorbeeld voor een gehele 

binnenstad. 

 

2.3 Vraag vanuit de gemeente 
De gemeente is verantwoordelijk voor de openbare orde 

en veiligheid. Hier valt ook het voorkomen van drukte en 

waarborgen van de RIVM-richtlijnen zoals vastgelegd in 

de ‘Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio’9 onder. 

Om dit te realiseren kan de gemeente mensen zo goed 

mogelijk informeren en stimuleren eigen 

verantwoordelijkheid te nemen. Mocht het toch uit de 

hand lopen dan is inzet van gemeentelijke handhavers of 

politie mogelijk. Dezelfde handreiking8 beschrijft de 

verantwoordelijkheid van de gemeente als volgt:  

 

https://vng.nl/sites/default/files/2020-06/vng-handreiking-
crowmanagement.pdf. 
9 Rijksoverheid (2020c) Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio. 
Geraadpleegd via: 
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/06/12/ek-
bijlage-modelnoodverordeningen. 

https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2338700-dit-is-niet-de-laatste-pandemie-dus-moeten-onze-steden-op-de-schop.html
https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2338700-dit-is-niet-de-laatste-pandemie-dus-moeten-onze-steden-op-de-schop.html
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/ziekte
https://vng.nl/sites/default/files/2020-06/vng-handreiking-crowmanagement.pdf
https://vng.nl/sites/default/files/2020-06/vng-handreiking-crowmanagement.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/06/12/ek-bijlage-modelnoodverordeningen
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/06/12/ek-bijlage-modelnoodverordeningen
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Om deze rol goed in te kunnen vullen zien we met name 

behoefte aan betrouwbare informatie over het 

functioneren van de stedelijke omgeving. 

Een aantal behoeftes vanuit de gemeenten zien we 

terugkomen: 

 

▪ Behoefte aan informatie en handelingsperspectief 

met betrekking tot openbare orde en veiligheid 

Om effectief openbare orde en veiligheid te kunnen 

borgen heeft een gemeente behoefte aan (real time) 

informatie over de stad. Denk aan informatie over 

drukte op een bepaalde plek of verkeerstromen. Dit 

zowel meer beschrijvend (hoe is het nu?) als 

voorspellend (wat kan er gebeuren?). Hierbij is het 

belangrijk dat de informatie goed wordt ontsloten via 

een platform/dashboard en er handelingsperspectief 

ontstaat: aan welke knoppen kunnen we draaien om 

ervoor te zorgen dat ongeregeldheden worden 

voorkomen? 

▪ Behoefte aan informatie en handelingsperspectief ten 

behoeve van andere doelstellingen 

Naast de openbare orde en veiligheid is de gemeente 

ook verantwoordelijk voor zaken zoals het beheer van 

de openbare ruimte, stedelijke economie en 

stedelijke mobiliteit. Deze (beleids)terreinen hebben 

een duidelijke link met crowd management. Door 

inzicht in hoe een stad functioneert, bijvoorbeeld 

door te weten hoe druk het op plekken is (geweest), 

kan de stad ook op andere terreinen verbeteren. 

Door mobiliteit hierop aan te laten sluiten of beheer 

afhankelijk van gebruik te maken. 

▪ Behoefte aan informatie- en dienstverlening richting 

bewoners, toeristen en ondernemers 

De informatie die gecreëerd wordt door 

technologische oplossingen in de stad, kan tot slot 

ook gebruikt worden om bewoners, toeristen of 

ondernemers te informeren. Hierdoor zijn bewoners 

en toeristen beter geïnformeerd over drukte in de 

stad, waardoor ze zelf een afweging kunnen maken of 

ze dit acceptabel vinden of op een ander moment een 

bepaalde plek willen bezoeken. Voor ondernemers, 

met name in de retailsector, is informatie over drukte 

en verkeersstromen relevante informatie voor de 

bedrijfsvoering of marketing. 

 

2.4 Vraag vanuit bewoners en 

bezoekers 
Het perspectief van bewoners en bezoekers is van groot 

belang. Mensen maken zelf ook een inschatting of ze 

bepaalde drukte en bijbehorend risico acceptabel vinden. 

Hierin nemen mensen dus eigen verantwoordelijkheid. 

Daarom is de informatievoorziening richting bewoners en 

bezoekers zo belangrijk. Duidelijke en actuele informatie 

kan zorgen voor een betere afweging en zo mogelijk 

spreiding van mensen over de tijd. 

 

2.5 Type maatregelen 
We zien dat gemeenten diverse maatregelen nemen als 

reactie op de COVID-19 maatregelen in combinatie met 

de toenemende drukte in de openbare ruimte. Grofweg 

zijn die in te delen in: 

 

▪ Fysieke maatregelen 

Via fysieke maatregelen wordt de openbare ruimte 

aangepast zodat er meer ruimte komt voor langzaam 

verkeer zoals voetgangers en fietsers. Denk aan 

verbreden van voetpaden, verminderen van het 

aantal parkeerplaatsen en weren van de auto.  

▪ Organisatorische maatregelen 

De openbare ruimte, waaronder winkelstraten, 

worden voorzien van duidelijkere looproutes en zien 

we markeringen op de grond of vloer die de 1.5 

meter aanduiden. 

▪ Technologische oplossingen 

Hier wordt gebruik gemaakt van technologieën als 

sensoren die data verzamelen om deze dat 

vervolgens te analyseren en zo informatie te vergaren 

over drukte. Uiteindelijk moet dit leiden tot inzicht in 

drukte en het functioneren van de buitenruimte en 

handelingsperspectief om tijdig in te grijpen en 

onveilige situaties te voorkomen. 

 

 

 

 

 

“Daarnaast heeft de gemeente er een regietaak bijgekregen: 

het initiëren en coördineren van de crowd management -

aanpak in de openbare ruimte vanwege de 

anderhalvermeternorm. Vanuit die taak neemt ze bepaalde 

maatregelen zelf, beoordeelt ze de (impact van) maatregelen 

van ondernemers en instellingen, is ze de verbinder van 

initiatieven en kan ze de gezamenlijke aanpak van individuele 

ondernemers en instellingen ondersteunen. Aansluitend 

initieert of faciliteert ze een eenduidige 

communicatiestrategie voor het gebruik van de openbare 

ruimte in coronatijd.” (pagina 11) 
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Ook in gemeenten waar ruimte maken voor langzaam 

verkeer al lange tijd voor politieke onenigheid zorgt, zien 

we nu een duidelijke versnelling, zoals in Rotterdam10 te 

zien is. Mooi voorbeeld van organisatorische 

maatregelen is de binnenstad van Utrecht11, waar een 

aantal straten eenrichtingsaanduiding voor voetgangs 

hebben gekregen. 

 

In deze technologieverkenning richten we ons met name 

op de laatste: technologische maatregelen. Die zien we 

ook terug in de type voorbeelden in het volgende 

hoofdstuk. Dit type interventie staat echter niet los van 

de overige maatregelen. 

 

2.6 Randvoorwaarden 
Bij de toepassing van technologie in een stedelijke 

omgeving zijn een aantal randvoorwaarden van belang. 

Zonder hier al te diep op in te gaan is het wel belangrijk 

deze te noemen: 

▪ Privacy en maatschappelijke acceptatie 

Nieuwe (vaak digitale) technologie verzamelen data, 

analyseren deze en handelen hier vervolgens naar. 

Wanneer het om persoonsdata gaat, spelen hier 

privacyvraagstukken. Hierin fungeert de AVG12 als 

belangrijk wettelijk kader. Vanuit het perspectief van 

een open en transparante overheid is het begrip 

Common Ground13 relevant. Hierin staan spelregels 

en principes omschreven die een overheid van 

toepassing kan verklaren. De borging van privacy en 

transparantie zijn belangrijke voorspellers van de 

maatschappelijke acceptatie van technologie. 

▪ Cyberveiligheid 

Ook de weerbaarheid van onze digitale infrastructuur 

komt steeds hoger op de agenda te staan. Na diverse 

incidenten met storingen of invloeden van buitenaf is 

doorgedrongen dat cyberveiligheid een belangrijke 

voorwaarde is bij het toepassen van technologie. 

▪ Inbedding in bestaande infrastructuur en processen 

De toepassing van technologie in het kader van crowd 

management staat niet los van bestaande 

infrastructuur en processen. Zo kan er vaak al veel 

 
10 Havenloods (9-6-2020) Zo zet Rotterdam de stappen op weg naar een 
autoluwe binnenstad. Geraadpleegd via: 
https://www.dehavenloods.nl/nieuws/algemeen/984146/zo-zet-
rotterdam-de-stappen-op-weg-naar-autoluwe-binnenstad-. 
11 Volkskrant (16-5-2020) Eenrichtingsverkeer voor voetgangers in de 
binnenstad van Utrecht. Geraadpleegd via: 
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/eenrichtingsverkeer-
voor-voetgangers-in-binnenstad-utrecht~b4948f29/. 
12 Autoriteit Persoonsgegevens (2020) Algemene verordening 
gegevensbescherming (AVG). Geraadpleegd via: 

met bestaande infrastructuur en maakt juist de 

integratie met andere systemen en inbedding in 

(gemeentelijke) processen een oplossing echt van 

grote meerwaarde. 

▪ Mogelijkheid tot opschalen 

Een laatste randvoorwaarde is de schaalbaarheid van 

oplossingen. We zien dat – ook succesvolle – pilots 

vaak geen opvolging krijgen. Dit is natuurlijk 

ontzettend jammer, want daarmee vervalt ook de 

bredere impact die technologie kan hebben op het 

stedelijke leven. Het Rathenau Instituut verwijst naar 

vier dimensies14 die nodig zijn om een innovatie 

succesvol te kunnen inbedden, namelijk:  

1. Technologisch (het moet werken) 

2. Economisch (interessante businesscase) 

3. Juridisch (het moet mogen) 

4. Socio-cultureel (samenleving moet het 

accepteren) 

 

2.7 Oplossingen vanuit 

technologiesector 
Technologische ontwikkelingen volgen elkaar in hoog 

tempo op. Zo ook in het domein van crowd management. 

In het volgende hoofdstuk komen verschillende 

oplossingen aan bod die grofweg in te delen zijn in de 

volgende categorieën:  

▪ Crowd management onderzoek en advies 

▪ Drukte-analyse via beeld 

▪ Drukte-analyse via geluid 

▪ Drukte-analyse via (openbare) databronnen 

▪ Afstand houden 

▪ Digital twin en simulatie 

▪ Crowd management platforms en data- en 

informatievoorziening 

 

In het volgende hoofdstuk volgt een aantal voorbeelden 

van oplossingen en praktijkprojecten waarin deze zijn 

toegepast. 

 

 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/over-
privacy/wetten/algemene-verordening-gegevensbescherming-avg. 
13 VNG (2017) Common Ground. Geraadpleegd via: 
https://vng.nl/artikelen/common-ground. 
14 Rathenau Instituut (2020) Voorbij lokaal enthousiasme – Lessen voor 
de opschaling van living labs. Geraadpleegd via: 
https://www.rathenau.nl/sites/default/files/2020-
02/Voorbij%20lokaal%20enthousiasme%20%E2%80%93%20Rathenau%
20Instituut_0.pdf. 

https://www.dehavenloods.nl/nieuws/algemeen/984146/zo-zet-rotterdam-de-stappen-op-weg-naar-autoluwe-binnenstad-
https://www.dehavenloods.nl/nieuws/algemeen/984146/zo-zet-rotterdam-de-stappen-op-weg-naar-autoluwe-binnenstad-
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/eenrichtingsverkeer-voor-voetgangers-in-binnenstad-utrecht~b4948f29/
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/eenrichtingsverkeer-voor-voetgangers-in-binnenstad-utrecht~b4948f29/
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/over-privacy/wetten/algemene-verordening-gegevensbescherming-avg
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/over-privacy/wetten/algemene-verordening-gegevensbescherming-avg
https://vng.nl/artikelen/common-ground
https://www.rathenau.nl/sites/default/files/2020-02/Voorbij%20lokaal%20enthousiasme%20%E2%80%93%20Rathenau%20Instituut_0.pdf
https://www.rathenau.nl/sites/default/files/2020-02/Voorbij%20lokaal%20enthousiasme%20%E2%80%93%20Rathenau%20Instituut_0.pdf
https://www.rathenau.nl/sites/default/files/2020-02/Voorbij%20lokaal%20enthousiasme%20%E2%80%93%20Rathenau%20Instituut_0.pdf
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3 Voorbeeldprojecten en 

overzicht oplossingen 
In dit hoofdstuk zijn verschillende oplossingen ingedeeld 

in een aantal categorieën. Hierin worden oplossingen van 

technologiebedrijven afgewisseld met 

voorbeeldprojecten. 

 

3.1 Crowd management onderzoek en 

advies 

 

Onderzoek en implementatie door Safe2live 
Safe2live onderzoekt maatregelen en implementeert 

deze die de gevolgen van het COVID-19 verminderen en 

veerkracht bieden in de samenleving en de economie.  

Dit door middel van disruptieve technologie en 

hoogwaardige informatie die gebruikt wordt om 

transformatief risicobeheer te bieden, zodat de 

veiligheid, gezondheid, het economische welzijn en de 

levenskwaliteit van mensen kunnen worden 

gehandhaafd. 

 

Website: https://www.safe2live.eu/. 

 

Advies en implementatie door Royal Haskoning 

DHV en Connection Systems 

Dankzij de optelsom van domeinkennis, data science en 

service design kan HaskoningDHV Nederland B.V.  

inzichten vertalen naar effectieve oplossingen voor 

crowd management. Het ultieme resultaat zijn veilige, 

comfortabele en toegankelijke steden voor iedereen die 

er woont, werkt of op bezoek komt. 

 

Crowd monitoring met PedCast1.515 

PedCast1.5 is een ‘end-to-end solution’ voor het naleven 

van de ‘1.5 meter samenleving’. Deze oplossing kan: 

▪ Actueel drukte en afstand tussen mensen monitoren; 

▪ Overtredingen en gevaarlijke situaties signaleren; 

▪ Verantwoordelijke organisaties en bewoners actief 

informeren. 

 

Connection Systems richt zicht daarbij op de technologie 

achter de oplossing, inclusief dataverzameling, -

verwerking en -analyse. 

 

 
15 Royal HaskoningDHV (2020) Crowd monitoring oplossing van naleving 
van de ‘1.5 meter samenleving’. Geraadpleegd via: 

 
 

Website: https://www.royalhaskoningdhv.com/en-gb. 

3.2 Drukte-analyse via beeld 
Onderdeel van effectief crowd management is een goed 

beeld hebben van drukte op verschillende plekken. Het 

analyseren hiervan kan op diverse manieren, waaronder 

via beeld(data). 

 

Beeldanalyse door Cyclomedia 

Cyclomedia haalt datagegevens uit geavanceerd 

beeldmateriaal om waardevolle inzichten te krijgen. Dit 

helpt de burger de complexiteit van de omgeving om zich 

heen te begrijpen. Met behulp van de meest 

nauwkeurige globale 360° visualisaties op straatniveau, 

versterkt door innovatieve AI-gestuurde analyses, levert 

Cyclomedia bruikbare inzichten. Inzichten die ook 

gebruikt kunnen worden om de 1,5m afstand te 

controleren en daarmee te waarborgen. 

 

Website: https://www.cyclomedia.com/nl. 

 

 

https://www.royalhaskoningdhv.com/nl-nl/nederland/crowd-
monitoring-software. 

CROWD MANAGEMENT: SHAPING THE NEXT NORMAL IN 

PUBLIC SPACE 

Now more than ever, mobility is undergoing a seismic shift. 
From parks and shopping malls to railway stations and airport 
terminals, city authorities are increasingly under pressure to 
shape the next normal amid distancing guidelines and better 
manage the access to our public space. For people to move 
around safely, comfortably and thrive in a 1.5 metre 
economy, cities need to put careful measures in place. By 
bringing together cutting-edge technology with tailored 
strategy and expert implementation, Royal HaskoningDHV has 
developed a three-pronged, programmatic approach to 
improve accessibility in public space – and ultimately, shape 
the mobility system of tomorrow. 
 

Website: https://www.royalhaskoningdhv.com/en-

gb/specials/people-flows/social-distancing. 

 

https://www.safe2live.eu/
https://www.royalhaskoningdhv.com/en-gb
https://www.cyclomedia.com/nl
https://www.royalhaskoningdhv.com/nl-nl/nederland/crowd-monitoring-software
https://www.royalhaskoningdhv.com/nl-nl/nederland/crowd-monitoring-software
https://www.royalhaskoningdhv.com/en-gb/specials/people-flows/social-distancing
https://www.royalhaskoningdhv.com/en-gb/specials/people-flows/social-distancing
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Slimme camera’s en analyse door Axis 

Communications 
Axis Communications levert een brede range aan 

cameraoplossingen voor diverse markten. Deze camera’s 

bieden steeds meer oplossingen voor beeldanalyse en 

ontsluiting van data. Denk bij beeldanalyse ook aan het 

vaststellen of mensen onderling voldoende afstand 

bewaren. Axis levert hiervoor zowel oplossingen voor de 

retailsector als op stadniveau, zoals in Almere. 

 

 
 

Website: https://www.axis.com/nl-nl/solutions-by-

industry/smart-cities. 

 

Verbonden beveiligingscamera’s van Security & 

Safety Things (start-up Bosch Security) 

Slimme beveiligingscamera's van Bosch kunnen de 

dichtheid van groepen of wachtrijen bij kassa's meten en 

kunnen een alarm geven als mensen te dicht bij elkaar 

staan. Dit geldt ook voor andere ruimtes, openbare 

ruimtes, gebouwen of werkomgevingen. Hierdoor wordt 

het makkelijk om genomen maatregelen te handhaven 

en het aantal bezoekers te beperken. 

 

Website: https://www.securityandsafetythings.com/. 

 

Druktemeting met ViNotion 

ViSense CrowdDynamics is ontwikkeld door ViNotion om 

inzicht te geven in de dynamiek van voetgangers en 

fietsers. Deze gegevens worden onder andere gebruikt 

door winkelcentra om meer inzicht te krijgen in hun 

bezoekers. Ook worden looprichtingen, snelheden en 

abnormaal gedrag in kaart gebracht om zo crowd 

managers te ondersteunen en smart cities veiliger te 

maken. Detectie vindt plaats via camerabeelden en 

vervolgens worden deze beelden via kunstmatige 

intelligentie geanalyseerd om hier zo de relevante 

patronen en informatie uit te halen. 

 

 
 

Website: https://vinotion.nl/nl/producten/visense-

crowddynamics/. 

 

3.3 Drukte-analyse via geluid 
 

Geluidsanalyse door Sorama 

Sorama biedt technologie om akoestische verbeteringen 

snel, efficiënt en effectief door te voeren. Met 

gevisualiseerde feiten en bewezen analyse en algoritmen 

weten zij geluidsgolven te visualiseren waardoor de 

oorzaak bekend wordt. Op deze manier kan de 

technologie van Sorama ongeregeldheden zoals 

verkeersincidenten, vallend glas en/of agressief gedrag 

detecteren. Daarnaast kan de data worden omgezet naar 

zogeheten heat maps waarop drukte, inclusief 

ontwikkeling door de tijd visueel te maken is. 

 

 
 

Website: https://www.sorama.eu/smart-city. 

 

3.4 Drukte-analyse via (openbare) 

databronnen 
 
Social media analyse door Public Sonar 

De oplossing (SaaS) van Public Sonar stelt klanten zoals 

gemeenten, veiligheidsregio’s, hulpverlenende instanties 

“We zijn zeer tevreden met de combinatie van het Omnicast 

videomanagementsysteem en IPnetwerkcamera’s van Axis. 

Het systeem geeft ons goed inzicht in wat er gebeurt op de 

publieke plekken die wij graag willen beveiligen en zorgt dat 

we beter kunnen reageren wanneer zich events voordoen.” 

Jaap Kroese, account manager voor cameratoezicht, Almere 

Stad. 

VERKEER TELLEN IN KLEINE BERG TE EINDHOVEN 

De Kleine Berg is een steeds drukker wordend kruispunt met 

straten waar voetgangers, fietsers, auto’s en vrachtwagens 

door elkaar lopen en rijden zonder rijbaanaanduidingen of 

verkeerslichten. ViNotion heeft voor de Gemeente Eindhoven 

een week lang al het verkeer geteld op de Kleine Berg. Doel 

van de tellingen was het meten van de verkeersbewegingen 

om inzicht te geven hoe het kruispunt gebruikt wordt door de 

verschillende deelnemers. 

 

Meer informatie: https://vinotion.nl/nl/projecten/visense-
urbandynamics/verkeer-tellen-in-kleine-berg-te-eindhoven/. 

GELUID- EN DRUKTEMONITORING EINDHOVEN STRIJP-S 

Strijp-S is met oude faciliteiten van Philips een dynamisch 

stadsdistrict met veel hightech bedrijven. In dit district zijn de 

geluidscamera’s van Sorama toegepast. Hierdoor kunnen, 

naast het meten van geluidsniveau’s, patronen en events in 

kaart gebracht worden. Denk aan verkeersstromen, drukte en 

afwijkende ‘events’. Hiermee wordt bijgedragen aan de 

leefbaarheid van dit belangrijke stadsdistrict. 

 

Meer informatie: 

https://www.youtube.com/watch?v=xXbCIoUUNTY. 
 

https://www.axis.com/nl-nl/solutions-by-industry/smart-cities
https://www.axis.com/nl-nl/solutions-by-industry/smart-cities
https://www.securityandsafetythings.com/
https://vinotion.nl/nl/producten/visense-crowddynamics/
https://vinotion.nl/nl/producten/visense-crowddynamics/
https://www.sorama.eu/smart-city
https://vinotion.nl/nl/projecten/visense-urbandynamics/verkeer-tellen-in-kleine-berg-te-eindhoven/
https://vinotion.nl/nl/projecten/visense-urbandynamics/verkeer-tellen-in-kleine-berg-te-eindhoven/
https://www.youtube.com/watch?v=xXbCIoUUNTY


 

11 

 

en dergelijke in staat om uit de veelheid van publiek 

toegankelijke informatie (‘open internet’) relevante 

berichten te filteren iets zeggen over het (gevoel van) 

veiligheid en handhaving. Denk bijvoorbeeld ook aan het 

peilen van sentimenten. 

 

Door een gebruiksvriendelijke zoeksysteem, kan er met 

honderdduizenden zoektermen tegelijk gezocht worden, 

waardoor er geen berichten worden gemist. Daarnaast 

wordt met slimme filtering de ‘ruis’ eruit gehaald, 

waardoor alleen relevante informatie overblijft.  

 

De software biedt daarbij de mogelijkheid om effectief 

op locatie te zoeken en te filteren. Dit laatst wordt 

gedaan op basis van Geo-tagging, maar ook met een 

uitgebreide trefwoorden bibliotheek waarmee berichten 

aan een locatie gematcht kunnen worden. Denk hierbij 

aan postcodes, straatnamen, specifieke gebouwen, etc. 

Omdat er real-time gemonitord wordt, kan een incident 

direct gesignaleerd worden. Hiermee kan een eventuele 

escalatie worden voorkomen doordat er direct inzicht is 

in locatie, context en sentiment.  

 

Bij het managen van bijvoorbeeld de anderhalve meter-

regel is dit zeer welkome en waarschijnlijke essentiële 

informatie voor de gemeente en handhavende instanties. 

 

Website: https://publicsonar.com/nl/. 

 

Real-time druktemonitoring door LocatUs/the 

big data company 
LocatUs biedt real-time druktebeelden op basis van Wifi-

sensoren. Dit AVG-proof: alleen via het tellen van 

geanonimiseerde signalen. Het betreft dus geen 

zogeheten Wifi-tracking. Via Machine Learning kan 

kunnen ook voorspellingen gedaan worden over te 

verwachtte drukte. Deze oplossing is ontwikkeld in 

samenwerking met gerenommeerde partijen als de 

Universiteit Twente en Esri. 

 

 
 

3.5 Afstand houden 
 

Communicatie op afstand via CopSonic 

COPSONIC is een technologie die communicatie en 

interactie tussen twee apparaten mogelijk maakt via 

geluidsgolven. De veilige overdracht wordt bereikt door 

microfoons en luidsprekers. De CopSonic SDK maakt het 

mogelijk om via een snelle en naadloze technische 

reactie aan de vraag naar contactloze oplossingen te 

voldoen. Tijdens de coronatijd maakt deze technologie 

contactloze betalingen, toegangscontrole, identificatie en 

bevestiging van levering mogelijk. 

 

Denk aan vanaf smartphone betaaloplossing voor tickets, 

deurontgrendeling, toegangsauthorisatie computer, 

vanaf afstand (remote control) de apparatuur thuis 

aansturen, contactloos betalen en online betalen, 

presentatie gesynchroniseerde managementinformatie 

op smartphone in meetings, klantenloyaliteitssysteem op 

smartphone. 

 

Het grote voordeel van deze oplossing is de mogelijkheid 

om afstand te bewaren tijdens (digitale) communicatie of 

transacties. Denk daarbij ook aan hygiënevoordeel bij het 

op afstand besturen van bijvoorbeeld een lift of 

verlichting. 

 

Website: https://www.copsonic.com/. 

 

Druktemonitoring binnenstad Den Haag 

De oplossing is al op ruim 2500 locaties in Nederland 
toegepast, waaronder in de binnenstad van Den Haag. 
Hieronder is een beeld te zien van het dashboard, voorzien 
van signaalwaarden voor de handhaving van de anderhalve 
meter. 
 

 

https://publicsonar.com/nl/
https://www.copsonic.com/
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Burgerparticipatie op afstand met Hello 

Buurman 

Door de uitbraak van COVID-19 zijn we terecht gekomen 

in een nieuwe werkelijkheid. De komende jaren zal het 

waarschijnlijk niet meer mogelijk zijn om op de “oude” 

manier bewonersbijeenkomsten te organiseren, omdat 

de 1,5 meter afstand niet gewaarborgd kan worden. Ook 

participatieprocessen zullen daarom anders moeten 

worden georganiseerd. 

 

Tot nu toe was niet iedereen is in staat om mee te 

participeren; jonge gezinnen zijn druk aan het eind van 

de dag, sport op tv krijgt voorrang of mensen zijn niet 

taalvaardig genoeg alles goed te begrijpen. De 

gemiddelde participatiegraad is laag.  

Met de nieuwe Omgevingswet in zicht moet de overheid 

bewoners meer mogelijkheden bieden om te 

participeren bij (her)inrichting van hun omgeving.  

 

Hello Buurman biedt in één keer een oplossing voor 

beide problemen. Hello Buurman is een speciaal 

ontwikkelde, digitale tool, die het mogelijk maakt om 

bewoners op een eenvoudige manier mee te laten 

beslissen over hun omgeving, op een plaats of moment 

dat het hen zelf uit komt. Hierdoor kan het 

participatieproces anders worden ingericht. 

 

 
 

Door Hello Buurman in te zetten bij participatieprocessen 

sluit de gemeente dus niet alleen aan bij de nieuwe eisen 

die voortkomen uit Covid-19, maar ook bij die van de 

nieuwe Omgevingswet. 

 

Website: https://yourxp.net/. 
 

Afstand houden met bubble van Proxemy 
Bubble is een klein en draagbaar apparaat dat 

medewerkers in een organisatie of bezoekers en klanten 

van een ruimte of event helpt te herinneren aan afstand 

houden. Dit doordat de Bubble een seintje geeft wanneer 

iemand dichter dan 1.5m bij een ander persoon met een 

Bubble staat of zit. Het apparaat is niet verbonden aan 

een persoon en slaat ook geen persoonlijke informatie 

op. 

 

 
 

Website: https://www.proxemy.eu/. 

 

Afstand detectie met SmartEagle Distance 

Sensor van Evalan 
Evalan heeft samen met het eigen spin-out bedrijf 

SmartEagle een afstandsensor ontwikkeld die de afstand 

tussen mensen in een ruimte meet. De sensor (camera) 

genereerd beelddata en dit wordt vervolgens via Artificial 

Intelligence (AI) en Machine Learning (ML) geanalyseerd 

om te beoordelen of voldoende afstand wordt gehouden. 

Uiteindelijk wordt via een dashboard en via smartphones 

ontsloten welke ruimte op dat moment veilige afstand 

wordt gehouden en in welke ruimte dit niet het geval is. 

 

HOE WERKT DEZE TOOL? 

- Hello Buurman filmt de betreffende locaties in 360-
graden; 

- in samenspraak met de gemeente worden realistische 
(tevens in 360-graden) herinrichtingen gemaakt; 

- bewoners downloaden deze en brengen hun stem uit op 
de herinrichting van hun keuze (en kunnen desgewenst 
opmerkingen plaatsen); 

- de gemeente kan in een dashboard de uitkomsten 
bekijken en reageren; 

- de uitkomsten en opvallendste opmerkingen kunnen 
door de gemeente worden verzameld, en 
o gedeeld worden met de bewoners vanuit de app 

en/of; 
o besproken worden tijdens een bijeenkomst; 

- vanuit het dashboard kunnen door de gemeente 
rapportages worden samengesteld voor bijvoorbeeld 
intern overleg of verantwoording aan het bestuur; 

- na besluitvorming kan de app worden gebruikt als 
communicatiemiddel tijdens de herinrichting. 

 
De werking van deze tool is terug te zien in deze 
demonstratievideo: 
https://www.youtube.com/watch?v=lqUVACpHWxU. 

https://yourxp.net/
https://www.proxemy.eu/
https://www.youtube.com/watch?v=lqUVACpHWxU
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Website: https://evalan.com/projecten/smarteagle-

afstand-tussen-mensen-in-een-ruimte-meten-met-

smarteagle/. 

 

3.6 Digital Twin en simulatie 
 

Argaleo 
Met deze Digital Twin ben je eindelijk in staat belangrijke 

thema’s, analyses en voorspellingen inzichtelijk te maken. 

In een web-based 3D applicatie gebruik je onze datasets 

en je eigen datasets om de juiste inzichten te verkrijgen 

en te delen. Het is een online oplossing die snel, 

eenvoudig in gebruik en schaalbaar is. Deze online tool is 

daarbij geschikt om de potentiële capaciteit van een 

locatie te bereken op basis van de norm van 1.5m 

tussenruimte.16 

 

 
 

Website: https://www.argaleo.com/. 

 

 

 
16 FME (2020) Social distance tool geeft inzicht in 1.5 meter  
samenleving. Geraadpleegd via: https://www.fme.nl/nl/leden/argaleo-
bv/social-distance-tool-geef-inzicht-15-meter-samenleving. 

INCONTROL Simulations Solutions 

INCONTROL ontwikkelt simulatiesoftware. Simulatie 

draagt bij aan het begrijpen van de impact van sociale 

afstand. Het geeft inzicht en begeleiding van de impact in 

openbare ruimtes en voorzieningen. Onze 

simulatiesoftware berekent hoe mensen 

hoogstwaarschijnlijk zullen reageren op gewijzigde 

regelgeving, faciliteits-lay-outs, routing en stromen. 

Simulatie helpt bij het ontwerpen van instructies voor 

burgers en ambtenaren om wachtrijen voor en in 

winkels, parkeerplaatsen, ziekenhuizen enz. te vermijden 

of te beperken.  

 

Met het uitbreken van de COVID-19 crisis zijn door 

INCONTROL diverse interessante blogs17 geschreven over 

het heropenen van sectoren en faciliteiten en hoe om te 

gaan met afstand houden op drukke plekken. 

 

 
Simulatie van de demonstratie Dam op anderhalve meter door 

INCONTROL. 

 

Website: https://www.incontrolsim.com/. 
 

 

17 INCONTROL (2020) Blogs. Geraadpleegd via: 
https://www.incontrolsim.com/blogs/. 

NAAR LOKAAL MAATWERK IN DE 1,5 METERSAMENLEVING 
Voor diverse gemeenten, waaronder Groningen, Wassenaar, 

Eindhoven, ’s-Hertogenbosch, Roermond en Alkmaar zijn 

adviseur van CrowdProfessionals en het Event Safety Institute 

drukdoende geweest met het adviseren over de inrichting van 

de binnensteden met betrekking tot de 1.5 

metersamenleving. Dit ‘aangepaste crowd management’ blijkt 

lastig. Uit onderzoek, ondersteund door simulatiesoftware, 

laat zien dat de doorstroomcapaciteit op zijn best maar 15% is 

van de reguliere doorstroomcapaciteit (indien iedereen zich 

daadwerkelijk aan de 1.5 meter afstand houdt). 

Simulatiestudies helpen om de dynamiek van binnensteden 

beter te begrijpen. Met deze kennis kan de juiste maatregel 

worden genomen. 

 

Meer informatie: https://www.crowdprofessionals.nl/15-

metersamenleving/naar-lokaal-maatwerk-in-de-15-meter-

samenleving.html. 

 

https://evalan.com/projecten/smarteagle-afstand-tussen-mensen-in-een-ruimte-meten-met-smarteagle/
https://evalan.com/projecten/smarteagle-afstand-tussen-mensen-in-een-ruimte-meten-met-smarteagle/
https://evalan.com/projecten/smarteagle-afstand-tussen-mensen-in-een-ruimte-meten-met-smarteagle/
https://www.argaleo.com/
https://www.fme.nl/nl/leden/argaleo-bv/social-distance-tool-geef-inzicht-15-meter-samenleving
https://www.fme.nl/nl/leden/argaleo-bv/social-distance-tool-geef-inzicht-15-meter-samenleving
https://www.incontrolsim.com/
https://www.incontrolsim.com/blogs/
https://www.crowdprofessionals.nl/15-metersamenleving/naar-lokaal-maatwerk-in-de-15-meter-samenleving.html
https://www.crowdprofessionals.nl/15-metersamenleving/naar-lokaal-maatwerk-in-de-15-meter-samenleving.html
https://www.crowdprofessionals.nl/15-metersamenleving/naar-lokaal-maatwerk-in-de-15-meter-samenleving.html
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3.7 Crowd management platforms en 

data- en informatievoorziening 
 
Crowd management platform van Husense 
Husense biedt een software platform voor het aansluiten 

van sensoren en actoren voor het realtime analyseren en 

aansturen van winkels en gebouwen. Door realtime en 

historische data direct inzichtelijk te maken wordt het 

mogelijk operationele beslissingen te baseren op data. 

 

Stedelijke mobiliteitsmanagement platform van 

Lumiguide 
Lumiguide richt zich op slimme stedelijke 

mobiliteitsoplossingen. Zo hebben ze een 

routeinformatie systeem ontwikkeld en analyseren ze 

verkeersstromen door de stad. Hierbij wordt de data 

ontsloten naar een platform. Deze informatie kan 

gebruikt worden om inzicht te krijgen in het functioneren 

van de stad en bijkomende drukte. De routeinformatie 

systemen kunnen gebruikt worden om verkeerstromen 

om te leiden waardoor drukte en opstopping kan worden 

voorkomen. 

 

Website: https://lumi.guide/urban-mobility-

management/. 

 

Data- en informatievoorziening van KITT 

Engineering 
KITT heeft zich geprofileerd als een ingenieursbureau op 

het raakvlak van “Techniek en Kunst”. Dankzij het brede 

spectrum van technologieën zoals sensoren, interfacing, 

hardware- en softwareontwikkeling slaat KITT een brug 

tussen het creatieve idee en de realisatie daarvan.  
 

 
 

Website: https://www.kitt.nl/. 

 

 
 

  

STARTSEIN SCHIPHOL VOOR DE INTELLIGENT PLATFORM BAR 
ProRail gaat gebruik maken van de Intelligent Platform Bar 
boven het perron in Schiphol. Hiermee kunnen reizigers  via 
een innovatieve LED-strip geïnformeerd worden op de 
deurposities van treinen, of het een 1e of 2e klasse coupe 
betreft en andere actuele informatie. Hierdoor wordt beoogd 
dat reizigers zich beter verspreiden over het perron, waardoor 
drukte wordt vermeden en het in- en uitstapproces efficiënter 
wordt. 
 

Meer informatie: https://www.kitt.nl/co-

development/startsein-schiphol-voor-de-intelligent-platform-

bar/. 

https://lumi.guide/urban-mobility-management/
https://lumi.guide/urban-mobility-management/
https://www.kitt.nl/
https://www.kitt.nl/co-development/startsein-schiphol-voor-de-intelligent-platform-bar/
https://www.kitt.nl/co-development/startsein-schiphol-voor-de-intelligent-platform-bar/
https://www.kitt.nl/co-development/startsein-schiphol-voor-de-intelligent-platform-bar/
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4 Conclusie en vervolgstappen 
Nu een beeld is geschetst van de opgave en mogelijke 

oplossingen wordt in dit afsluitende hoofdstuk ingegaan 

op mogelijke vervolgstappen. 

 

4.1 Uitkomsten technologieverkenning 
De voorbeelden in hoofdstuk 3 laten zien dat er tal van 

innovatieve technologiebedrijven oplossingen bieden die 

kunnen helpen bij het bewaren van afstand en 

voorkomen van drukte in de openbare ruimte. Belangrijk 

daarbij is dat, naast technologie, ook meer 

organisatorische en fysieke maatregelen ingezet kunnen 

worden. Technologie werkt dat als aanvulling en 

versterkt het geheel. 

 

In de gesprekken is naar voren gekomen dat het van 

belang is te werken en denken vanuit een bestaande 

situatie, waarin of al een crowd managementplan 

geïmplementeerd is en waar bestaande (technologische) 

oplossingen zijn toegepast. Crowd management omwille 

van de COVID-19 crisis is dan ook niet los te zien van 

andere maatschappelijke en stedelijke opgaves, zoals 

mobiliteit en veiligheid. Kortgezegd kunnen enerzijds 

bestaande structuren en oplossingen ingezet worden om 

de stad weerbaar te maken voor drukte en anderzijds is 

dit een uitgelezen moment om digitalisering en 

technologisering van de stad te versnellen. Juist nu is er 

een kans om een gedragen visie met uitvoeringagenda in 

dit domein neer te zetten, sterk gelinkt aan 

maatschappelijke opgaves en meerwaarde. 

 

Daarbij verdient de financiering en de businesscase van 

oplossingen speciale aandacht. Het is soms moeilijk om 

een integraal ‘slimme stad’-project op te zetten als 

budgetten binnen de opdrachtgevende organisaties 

opgesplitst zijn. Het kan daarbij dus handig zijn om aan te 

haken bij bestaande programma’s en budgetten. Een 

overtuigende businesscase is nodig om tot grotere 

projecten en opschaling te kunnen komen. Hierover 

heeft TNO recentelijk een rapport18 gepubliceerd, gericht 

op toepassingen in en rondom de slimme lichtmast.  

 

 
18 TNO (2020) Smart public nodes – proving the smart city business 
case. Geraadpleegd via: https://www.tno.nl/en/focus-areas/strategic-
analysis-policy/expertise-groups/strategic-business-analysis/smart-
public-nodes-proving-the-smart-city-business-case/. 

4.2 Kansen voor internationaal zaken 

doen 
De COVID-19 crisis is per definitie een internationaal 

vraagstuk. Deze pandemie heeft namelijk mondiaal 

impact en zo ook op steden wereldwijd. De meeste 

landen volgen de richtlijn van de WTO op het gebied van 

social distancing.19 Hierdoor ontstaat wereldwijd de 

behoefte aan technologische oplossingen die kunnen 

bijdrage aan het bewaren van de benodigde afstand op 

drukke plekken. Mede doordat een aantal van de 

techbedrijven die deelnemen aan deze 

technologieverkenning al internationaal opereren 

ontstaat een kans voor internationaal zaken doen. 

 

Aangezien internationale conferenties op het gebied van 

veiligheid en crowd management fysiek veelal niet 

doorgaan zou een digitale handelsmissie een goede 

mogelijkheid zijn. Het helpt dat we aan de Nederlandse 

kant al een groep aangehaakte bedrijven op het vizier 

hebben. Logische vervolgactie zou zijn om via de 

netwerken van deelnemende intermediaire organisaties 

en overheden een uitvraag te doen richting steden in het 

buitenland. 

 

4.3 Vervolgstappen 
De uitkomsten van deze technologieverkenning moeten 

bijdrage aan de implementatie en ontwikkeling van 

crowd management oplossingen in Nederlandse steden. 

Vandaar dat dit document actief zal worden gedeeld met 

alle Nederlandse gemeenten. 

 

Naast het delen van de uitkomsten met gemeenten 

worden de uitkomsten ook gedeeld met de Rijksoverheid 

en andere belangrijke stakeholders actief in de 

bestrijding van de COVID-19 crisis. 

 

Verder zal FME samen met de andere samenwerkende 

koepels en intermediaire organisaties werken aan 

versnelde implementatie van oplossingen door partijen 

actief met elkaar te koppelen en het wegnemen van 

belemmeringen. 

 

 

19 WHO (2020) Coronavirus desease (COVID-19) advice for the public. 
Geraadpleegd via: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-
coronavirus-2019/advice-for-public. 

https://www.tno.nl/en/focus-areas/strategic-analysis-policy/expertise-groups/strategic-business-analysis/smart-public-nodes-proving-the-smart-city-business-case/
https://www.tno.nl/en/focus-areas/strategic-analysis-policy/expertise-groups/strategic-business-analysis/smart-public-nodes-proving-the-smart-city-business-case/
https://www.tno.nl/en/focus-areas/strategic-analysis-policy/expertise-groups/strategic-business-analysis/smart-public-nodes-proving-the-smart-city-business-case/
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
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Tot slot wordt gekeken of dit netwerk van bedrijven 

bediend kan worden met gerichte internationale 

activiteiten ter ondersteuning van ambities in het 

buitenland. 

 

4.4 Ondersteuningsmogelijkheden en 

rollen intermediaire organisaties 
In de basis is de toepassing van technologische 

oplossingen die kunnen bedragen aan het handhaven van 

afstand in de openbare ruimte, een vraagstuk van de 

opdrachtgever (veelal gemeenten) en opdrachtnemer 

(bv. technologiebedrijven en adviseurs). Toch kunnen 

intermediaire organisaties een belangrijke rol vervullen in 

de (door)ontwikkeling van deze markt en benodigde 

oplossingen: 

▪ VNG - Vereniging van Nederlandse Gemeenten 
De VNG heeft een sterk netwerk in 

gemeenteland. Dit biedt deze organisatie de 

mogelijkheid om goede voorbeeldprojecten en 

bijbehorende werkwijze te verspreiden in dit 

netwerk. Dit biedt opdrachtgevende gemeenten 

de mogelijkheid van elkaar te leren en 

beproefde oplossingen te kopiëren naar de 

eigen context. Dit kan bijdrage aan opschaling 

en bredere implementatie. 

▪ FME – Ondernemersorganisatie voor de 

technologische industrie 

Waar de VNG meer in het publiek netwerk zit, 

heeft FME een brede achterban in de 

technologische industrie. Dit biedt FME de 

 
20 RVO (2020a) Vroegefasefinanciering (CFF). Geraadpleegd via: 
https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/vroegefasefinanciering-vff. 
21 RVO (2020b) Innovatiekrediet. Geraadpleegd via: 
https://www.rvo.nl/subsidie-en-
financieringswijzer/innovatiekrediet?utm_campaign=9244280336&utm
_source=google&utm_medium=cpc&utm_content=416518199721&ut
m_term=innovatiekrediet&adgroupid=92167196765. 

mogelijkheid om, samen met publieke 

organisaties, technologiebedrijven te verbinden 

aan potentiële opdrachtgevers. Het overzicht in 

deze Technologieverkenning is hier een 

voorbeeld van. Denk hierbij ook aan 

marktontwikkelende activiteiten zoals het 

(mede)organiseren van marktconsultaties en 

verspreiden van informatie en kennis over 

trends in (digitale) innovatie en stedelijke 

ontwikkelingen. FME ondersteunt bedrijven ook 

bij het zaken doen in het buitenland. 

▪ RVO - Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 

(RVO) heeft als doel het ondersteunen van het 

brede bedrijfsleven. Innovatie en internationaal 

zaken doen zijn hierbij speerpunten. Zo biedt 

RVO subsidies gericht op het bevorderen van 

innovatie en/of bedrijven die met een oplossing 

internationale markten willen betreden. 

Voorbeelden van deze subsidies zijn de 

Vroegefasefinanciering20 (VFF), 

Innovatiekrediet21 (ontwikkeltraject), Seed 

Capital22 (proof of concept) en Small Business 

Innovation Research23 (SBIR). 

 

 

 

  

22 RVO (2020c) Seed Capital. Geraadpleegd via: 
https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/seed-capital. 
23 RVO (2020d) SBIR innovatie in opdracht. Geraadpleegd via: 
https://www.rvo.nl/subsidie-en-
financieringswijzer/sbir?utm_campaign=9244280339&utm_source=goo
gle&utm_medium=cpc&utm_content=416592560378&utm_term=%2B
sbir&adgroupid=92167207165. 

https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/vroegefasefinanciering-vff
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/innovatiekrediet?utm_campaign=9244280336&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_content=416518199721&utm_term=innovatiekrediet&adgroupid=92167196765
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/innovatiekrediet?utm_campaign=9244280336&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_content=416518199721&utm_term=innovatiekrediet&adgroupid=92167196765
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/innovatiekrediet?utm_campaign=9244280336&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_content=416518199721&utm_term=innovatiekrediet&adgroupid=92167196765
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/innovatiekrediet?utm_campaign=9244280336&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_content=416518199721&utm_term=innovatiekrediet&adgroupid=92167196765
https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/seed-capital
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/sbir?utm_campaign=9244280339&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_content=416592560378&utm_term=%2Bsbir&adgroupid=92167207165
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/sbir?utm_campaign=9244280339&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_content=416592560378&utm_term=%2Bsbir&adgroupid=92167207165
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/sbir?utm_campaign=9244280339&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_content=416592560378&utm_term=%2Bsbir&adgroupid=92167207165
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/sbir?utm_campaign=9244280339&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_content=416592560378&utm_term=%2Bsbir&adgroupid=92167207165
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5 Overzicht deelnemende organisaties en personen 
Deze technologieverkenning had niet tot stand kunnen komen zonder inhoudelijke bijdrage en tijd van de volgende 

personen en organisaties. In willekeurige volgorde. 

 

Technologiebedrijven: 

 

   

Jeroen Steenbakkers 

Argaleo 

https://www.argaleo.com 

Bob Randsdorp 

Royal HaskoningDHV 

https://www.royalhaskoningdhv.com 

Bas Brouwer 

Cyclomedia Technology 

https:/www.cyclomedia.com/nl 

André Bos 

Security & Safety Things (Bosch) 

www.securityandsafetythings.com 
 

 

 

 

 

Henk Schwietert 

Evalan 

https://www.evalan.com 

Rutger Borst 

KPN 

https://www.kpn.com/zakelijk 

Johan de Wit 

Siemens 

https://new.siemens.com/nl/nl.html 

Sjors van den Dries 

Public Sonar 

https://publicsonar.com/nl/ 

 
 

 

 

Peter Hofman 

Husense B.V. 

https://www.husense.nl/ 

Azem Kariman 

ViNotion 

https://www.vinotion.nl/nl/ 

Marcel Schouwenaar  

Proxemy 

https://www.proxemy.eu 

Jouke Wiltenburg 

Connection Systems 

https://www.connectionsystems.nl/ 

 
 

  

Monique Harmsen 

LumiGuide 

https://lumi.guide/ 

Andries Lohmeijer 

KITT Engineering B.V. 

https://www.kitt.nl/ 

Steven Bakker 

INCONTROL Simulation Solutions 

https://www.incontrolsim.com/ 

Claudio Menegatti 

CopSonic 

https://www.copsonic.com/ 

 

 
 

 
Gerdien Wessels 

HELLO Buurman 

https://yourxp.net/ 

Coen Sanderink 

Heijmans 

https://www.heijmans.nl/nl/ 

Epko van Nisselrooij 

Axis Communications 

https://www.axis.com/nl-nl 

Rick Scholte 

Sorama 

https://www.sorama.eu 



 

18 

 

 

     

Igor van Gemert 

Safe2live bv,  

https://www.safe2live.eu/ 

Daan Kolkman 

the big data company 

http://www.daankolkman.com/ 

Bert Vermeij 

Esri Nederland 

https://www.esri.nl/nl-nl/home 

 

Publieke of semipublieke organisaties: 

 
 

  
Guy Vincent 

Amsterdam Trade 

www.iamsterdam.com 

Remco Perotti 

NEN 

www.nen.nl 

Johann Beelen 

Brainport Eindhoven 

www.brainporteindhoven.nl 

Janette van Dijk 

Gemeente Amersfoort 

www.amersfoort.nl 

 
  

 

Dirk van Brederode 

VNG 

www.vng.nl 

Wendolijn Beukers 

Future City Foundation 

www.future-city.nl 

Jacobine de Zwaan 

RVO 

www.rvo.nl 

Dennis Adriaans 

Gemeente Groningen 

www.gemeente.groningen.nl 

 

 

 

 

 

 

 

Lotte Nijland 

BZK 

www.bzk.nl 

Leonie van den Beuken 

Amsterdam Smart City 

www.amsterdamsmartcity.com 

Dick Brandt (gem. Den Haag) 

Gerard Kuijlaars (Politie, DITSS) 

Mark Ruijsendaal (The Hague 

Security Delta) 

Dirk van Brederode (VNG) 

 

ICSS 

www.livingineu.nl/impact-

coalitie-safety-security 
 

 

 

  

http://www.livingineu.nl/impact-coalitie-safety-security
http://www.livingineu.nl/impact-coalitie-safety-security
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