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Enquête

▪ Resultaten enquête Toekomst Centrale Regie 

o Vragenlijst nog in te vullen tot en met woensdag 26 september 

o Resultaten in oktober per mail, inclusief links naar de samenvatting van de presentaties 

▪ Eén van de bevindingen:

o Data analyse en AI belangrijk voor doorontwikkeling van Centrale Regie

o Data delen belangrijk voor samenwerking met ketenpartners.



Samenwerken 

▪ Oplossen van complexe vraagstukken vergt samenwerken met ketenpartners

▪ Met de komst van nieuwe technologieën en steeds meer data worden nieuwe dingen mogelijk 

▪ Verwachting: goede data delen, dan ontstaat de samenwerking vanzelf

▪ Maar welke databronnen zijn relevant én gaat die samenwerking wel vanzelf ?



Multidisciplinair samenwerken 

▪ Mock-up; met simpele middelen simuleren van nieuwe samenwerkingsvormen in 

nieuwe werkomgeving



Multidisciplinair samenwerken 

▪ Scenario denken:

samenwerken aan 

nieuwe werkprocessen



Multidisciplinair samenwerken 

▪ Nieuwe technologieën brengen nieuwe mogelijkheden voor samenwerken

▪ In de komende presentatie voorbeelden van het organiseren van samenwerken en de kracht 

van een goed verhaal.

▪ 1e Voorbeeld SecuRadar, ontwikkeld voor de gemeenten Den Haag en Rijswijk met de 

innovatieprijs SBIR 2016

▪ Benut creativiteit van mensen met big data technologie



Samenwerken aan veiligheid in de wijk

zie: www.securadar.nl



Storytelling

▪ Vraagstuk

o Onrust in een wijk van gemeente Den Haag, oorzaak onduidelijk

▪ Het verhaal

o zaterdagochtend_meldkamer politie_opstootje in een woonwijk

politie eenheden gaan er naar toe_ na een uur weer rustig_komt vaker voor_

op verschillende adressen rond hetzelfde tijdstip_ niet duidelijk_ geen 

uitgaansgelegenheden _ niet op de route vanuit het uitgaanscentrum



Multidisciplinair team
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Security Storytelling

0. Team

Samenstellen

Security 

Story

1. Analyseren

&

Interpreteren

Databronnen

2. Selecteren

&

Combineren

3. Borgen

&

Delen

Security Story

Databronnen

Kaartlagen



Selecteren en combineren
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Resultaat (Q1 tov Nulmeting)

(verschil in %)

Resultaat inzichtelijk maken



Verbanden vastleggen
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Analyse door verhaallijn

Storytelling + Big data technologie

Multidisciplinair team Iteratieve sessies

Vage vermoedens

Vele factoren

Kale databronnen

Versnipperde ideeën

Onduidelijke redenaties

Onbekende locaties

Belangrijkste indicatoren

Betekenisvolle patronen

Heldere inzichten

Gebundelde kennis

Concrete argumentatie

Tastbare hotspots



SecuRadar

Nieuwe inzichten ontstaan door goed 

teamwork
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De kracht van het verhaal

▪ Een complex vraagstuk vergt samenwerken in de keten met een multidisciplinair team

▪ Samenwerken lukt niet op basis van uitsluitend data beschikbaar stellen; je hebt een goed verhaal nodig

▪ De kracht van het verhaal:  

o het zorgt voor een gezamenlijk doel in voor iedereen begrijpelijke taal,

o het wordt verrijkt, getoetst, aangescherpt door het hele team

o samen met big data technologie draagt het bij aan het oplossen van complexe vraagstukken

o maakt multidisciplinair samenwerken mogelijk, succesvol en heel erg leuk om te doen 



Voorbeeld samenwerken in ontwerpprocessen  



Hoe wij gewend zijn projecten te doen

18



Hoe wij gewend zijn projecten te doen

• Bestuurlijk initiatief

• Voorontwerp

• Detailontwerp

• Contracteren & bouwen

• Asset management



Hoe wij gewend zijn projecten te doen

Lineaire lange termijn 
planningsprocessen (>15 jaar)

Nieuwbouw is gaaf

Projectcontrol en hiërarchie

Identiteit obv taken en 
artefacten

• Bestuurlijk initiatief

• Voorontwerp

• Detailontwerp

• Contracteren & bouwen

• Asset management



En toen kwam de digitale disruptie….
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social
analytics

mobile cloud

internet of things



Dus. We gaan plan- en projectontwikkeling automatiseren
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Dat zal de ontwikkelketen disrupten
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• Keteninitiatief

• Crowd design

• Parametrisch ontwerp

• Digitale productie

• Performance management

• Bestuurlijk initiatief

• Voorontwerp

• Detailontwerp

• Contracteren & bouwen

• Asset management

Van Naar



Dat zal de ontwikelketen disrupten

Lineaire lange termijn 
planningsprocessen 

Nieuwbouw is gaaf

Projectcontrol en hiërarchie

Identiteit obv taken en 
artefacten

Van Naar

Agile, waardegedreven, co-creation
processen

Beheer en snelle updates is veel gaver

Projectintelligentie, 
waardemanagement

Identiteit obv verantwoor- delijkheid en 
systeemprestatie



En dat vraagt andere samenwerking in die ontwikkelketen
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˗ Een gezamenlijk doel in een voor elkaar begrijpelijk verhaal;

˗ Een gesprek: dus niet alleen informatie delen;

˗ Maar ook informatie halen, verwerken en terugkoppelen!

˗ En dus een goede structuur voor die informatiekoppeling in de keten.



Verbonden via hogere doelen
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˗ Stop the technology push.

˗ Help de keten echt met hogere doelstellingen:

˗ Smart Cities The perfect city. Quality of life, social values, air and water purity.

˗ Smart Cycles Closing cycles in water, energy, resources, materials, environment

˗ Smart Deltas Safe, healthy and workable deltas worldwide.

˗ Smart Mobility Build resilient infrastructure to empower communities.

Geïnspireerd op de UN sustainable Development Goals



Met nieuwe verhalen en nieuwe beelden
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Een nieuwe ketensamenwerking door nieuwe beelden en verhalen:

1. Platforms voor crowd development and design

2. Virtueel, parametrisch, en data driven ontwerpen

3. Performance management door data visualisatie

Om uiteindelijk met een gezamenlijk gedragen verhaal projecten te ontwikkelen. 



Nog wat sceptisch? Even enkele voorbeelden.
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Het verhaal van de Vestdijk
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Suggesties en zorgen direct gekoppeld in SE proces
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- 150 zorgen

- 200 klantwensen



Het beeldende verhaal van ontwerpbelevingen

35



36



37



38







Performance management door visualisatie
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DPO - Nog invoegen
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Machine learning voor digital process optimisation



Data visualisatie middels machine learning
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˗ Verbeteren van systeem prestaties, efficiëntie en optimalisatie;

˗ Real-time voorspellingen, verbeterde systeem zekerheid;

˗ ondersteuning van operators, technologen, managers.

1. Voorspellen van grondwaterstanden Waterschap Brabantse Delta

2. Voorspellen van bierproductie en processtoringen Duvel

3. Voorspellen van geuroverlast Meerlanden

4. Voorspellen van effluent kwaliteit Waterschap Rijn en IJssel
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Procesvisualisatie met een Digital Twin
Control room beweegbare brug in VR
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Voorbeeld samenwerken aan leefbaarheid in de 

zomerse stad  



De kracht van het verhaal

▪ Beide voorbeelden benutten de kracht van het verhaal voor samenwerken in de keten

▪ Verschillen:

o Voorbeeld 1:  Storytellen en de kracht van het samen zijn

o Voorbeeld 2: Digitaal communiceren en virtueel presenteren, op afstand en 

tijdsonafhankelijk

▪ Wanneer welke vorm?

▪ Samen goed toepasbaar op een watervraagstuk ?



De kracht van het verhaal

▪ Gevolgen van hitte in de stad

▪ (bron klimaat atlas V&V en HvA)



De kracht van het verhaal

▪ Gevolgen van hitte in de stad
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