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Door initiatief weg te nemen, top-
down controle op te leggen en te 
focussen op het maximaliseren van 
efficiëntie in plaats van de 
mogelijkheid, is de ‘smart city’ een 
ramp die nog moet gebeuren. 

Onze hoop ligt bij de burger:  
de smart citizens.















1. Scoping 
we code for smart citizens 



Scoping:  

- Wees geen oplossing opzoek 
naar een probleem 

- Definieer problemen samen 
met burgers   

- Kijk lokaal, ontwerp lokaal  





2. Community Building 
we code for smart citizens 



Community building:  
- Creëer ruimte voor dialoog 

- Breng verschillende 
stakeholders samen  

- Gebruik bestaande 
infrastructuren  

- Ga waar de community is  

- Technologie (sensor) als tool  

- Wees duidelijk vooraf over 
doelstellingen (co creëer je 
doelstellingen) 



3. Planning 
we code for smart citizens 



Planning  

- Zet de vragen van burger 
centraal  

- Co creëer je meetstrategie  

- Maak het zo snel mogelijk 
visueel 
  
- Denk aan community building 
in je planning  

- Communiceer over je planning 



4. Sensing 
we code for smart citizens 



Sensing   

Technologie:  

- Ontwikkel/gebruik open-
source technologie  

- Documenteer je technologie 

- Maak duidelijke instructables  

- Check Github van Waag  

github.com/waagsociety   

http://github.com/waagsociety


Basis sensor kit - PM 2.5

• PM2.5 
• Lucht- 

vochtigheid 
• Temperatuur



Uitgebreide sensor kit - PM2.5, NO2 & O3

• PM2.5 
• NO2 
• O3 
• Lucht- 

vochtigheid 
• Temperatuur



Sensing   

- Laat mensen zelf knutselen aan 
sensor 

- Co creëer je technologie 
(experts, hackers, burgers)  



Sensing 

- Burgers zijn geen meetpunten 
maar dataverzamelaars  

- Zorg voor life feedback van 
data  

- Denk aan sensor als visueel 
statement



5. Awareness 
we code for smart citizens 



Awareness  

- Betrek beleidsmakers vanaf het 
begin  

- Ziet het hele traject als 
awareness, niet alleen de 
uitkomsten  

- Manage verwachtingen over 
uitkomsten  

- Burgers kunnen nieuw gesprek 
voeren over probleem (data)  



6. Action  
we code for smart citizens 



Action  

- Betrek experts/beleidsmakers 
in duiding & actie 

- Nieuwe vragen, nieuwe 
antwoorden 

- Reserveer tijd in je planning 
voor nadenken actie  

- Ondersteun deelnemers in 
actie 



7. Reflect  
we code for smart citizens 



Reflect  

- Duidt data samen met burgers 

- Zet meetvragen burgers 
centraal bij reflectie en duiding  

- Reflecteer op doelstellingen 
van beging  



8. Legacy 
we code for smart citizens 



Legacy   

- Documenteer je proces  

- Creëer open data  

- Creëer/gebruik open-source 
technologie 

- Gebruik media voor vertellen 
van verhaal  

- Draag je kennis over, zodat 
community na het project door 
kan 



co-creation navigator 
ccn.waag.org  

http://ccn.waag.org


Meer weten & op de hoogte blijven? 
we code for smart citizens 



Nieuwsbrief: waag.org/nieuwsbrief 
Documentaire: vimeo.com/waagmakers/citizenscience 

Toolkit: waag.org -> Citizens Sensing Toolkit 

https://waag.org/nieuwsbrief
https://vimeo.com/waagmakers/citizenscience
http://waag.org
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