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Robots worden 
volwassen

Waterfront
Toronto

Op zoek naar de grenzen van de op internet gebaseerde gemeenschap



• Toegang privé-voertuigen wordt beperkt

• Smart grids energie, Verwarmde fietspaden

• Robots bezorgen pakketten

• Sensoren meten de inhoud van afvalbakken en geluidsoverlast etc

• ……….



• Contract is geheim – nieuwe apps worden getest buiten het zicht van 
concurrenten

• Enkele vooraanstaande leden van het Waterfront Toronto Digital Strategy
Advisory Panel zijn opgestapt omdat er sprake is van “apathy and a lack of 
leadership regarding shaky public trust” 



Computerchip-ontwikkeling is exponentieel



Wembley experiment: elke minuut verdubbeling van het 
aantal druppels. Na hoeveel tijd is het stadion vol?
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Na hoeveel tijd is het stadion vol?

We laten vallen:
• 1e minuut: 1 druppel water
• 2e minuut: 2 druppels

water
• 3e minuut: 4 druppels

water
• 4e minuut: 8 druppels

water
• Etc. 



Wembley experiment: elke minuut verdubbeling van het 
aantal druppels. Na hoeveel tijd is het stadion vol?

Wat heb je nodig?

• Een toegangskaartje 

• Een vingerhoed

• Een papieren beker

• Een emmer

• Een reddingsvest
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Wembley experiment

• Een vingerhoed is vol na 6 minuten: 64 druppels 

• Een papieren beker is vol na 14 minuten

• Een emmer is vol na 21 minuten

• Een reddingsvest is nodig na 36 minuten (2500 m3
water)

•Na 46 minuten: Wembley is geheel gevuld
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Acceleratie in innovatie

Iedere twee jaar is de technologische vooruitgang net zo 
krachtig als de som van de vooruitgang in de 50 jaren
daarvoor

In 2024 zijn er viermaal zoveel digitale applicaties als in 
2020
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Sub-sessie 1: Informatiesamenleving – big data
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Toronto als metafoor: Waar liggen de grenzen van 5G Smart City?

Data-ownership van de activiteiten van de burgers en de bedrijven

Big Brother is al klaar, de gemeente niet



De lessen van het succes van de internetbedrijven

Amazon, Apple, Google, Facebook, Microsoft, Alibaba, Baidu en 
Tencent

• Beschikken over de digitale technologie waarmee ze de 
individuele eindgebruiker van dienst zijn

• Passen hun organisatie aan op de gepersonaliseerde 
dienstverlening
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Digitaal denken - Amazon

• Consument zoekt kleding die bij hem past

• Met chatbots en kunstmatige intelligentie wordt de verkoop 
persoonlijk gemaakt. 
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Digitaal denken - Amazon

• Consument zoekt kleding die bij hem past

• Met chatbots en kunstmatige intelligentie wordt de verkoop 
persoonlijk gemaakt. 
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Blockchain in de kraamzorg (maart 2018)
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Sub-sessie 2: Regionaal bestuur en democratie
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De postindustriële economie: de Vierde Sectoronderneming
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Een potentiele 4e sector onderneming
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Toerisme Goeree-Overflakkee, 
een ongevraagd advies 



Retail Apocalyps

Gemeente Amsterdam lanceert website:

https://bijons.amsterdam/
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https://bijons.amsterdam/


Vancouver als metafoor

Lokale economie en het taboe van de multiculturele wijken
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Sub-sessie 3: De wijk als samenleving 
participatiemaatschappij

21De Volkskrant, 8 november 2018

Bijstand, WMO, schuldsanering



Armoedebestrijding 
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Gouda neemt regie schuldhulpverlening terug

De gemeente Gouda neemt de schuldhulpverlening aan inwoners 
vanaf 2018 weer in eigen hand. Op deze manier hoopt zij meer 
schuldenaren in het hulpverleningstraject te krijgen en ook te 
zorgen voor minder uitvallers dan nu het geval is.
Het college van B en W wil hiervoor vijf nieuwe schuldhulpverleners aannemen en het 
schuldhulpverleningsbudget verhogen van 250 duizend naar 500 duizend euro.
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Bijstand, WMO personaliseren met  kunstmatige 
intelligentie en blockchain technologie 
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Integraal kentenbeheer - Amazon
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Ten behoeve van de 840.000 
werknemers van deze drie 
bedrijven



De produceerde consument als motor van de 
participatiemaatschappij 

• Whatsapp- Alert en burgerparticipatie in het lokale 
veiligheidsbeleid

• Collectief particulier opdrachtgeverschap in de woningbouw 
Almere als voorbeeld
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Sub-sessie 4: Energietransitie

Energie Combinatie Wieringermeer (ECW) is een particulier netbeheerder. 
Het bedrijf verzorgt de energie- en watervoorziening in businesspark en 
glastuinbouwgebied Agriport A7. 

Sinds 2018 is ECW ook buiten Agriport actief met haar producten en diensten. Voorbeelden 
hiervan zijn de ontwikkeling van een zonnepark op water, een glasvezelnet en nieuwe 
geothermie bronnen. De missie van ECW is daarmee: “doen wat goed is voor een gebied, 
maar wat door een individueel bedrijf niet gedaan kan worden.”
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Nieuwe aanpak energietransitie

• Polderen is niet meer van deze tijd. Van eenheid van visie naar 
eenheid van executie

• Smart grids van energie, water, afval en veiligheid integreren in 
een Vierde sector onderneming 
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Ook als     
e-boek gratis 
beschikbaar
www.futuresstudies.nl

• opre

In december 2018 
verschijnt de laatste 
sectorstudie

Strategische 
Ontdekkingsreizen: 
Creatie



Volg mij

Telefoon: 

06 22406044

071 7850877

E-mail:  

wim.deridder@futuresstudies.nl

Website:

www.futuresstudies.nl

Twitter:

@wimderidder1
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• Futures Studies ondersteunt organisaties 
bij het verkennen van de toekomst, het 
formuleren van een toekomstbestendige 
strategie en het managen van disruptie.

• Onze benadering is gebaseerd op data, 
feiten en internationaal onderzoek.

• Wij delen onze kennis door middel van 
publicaties, presentaties, workshops en 
consultancy.

mailto:wim.deridder@futuresstudies.nl
http://www.futuresstudies.nl/

