Draaiboek Summerschool ‘Maak je eigen slimme stad’ op 28, 29 en 30 juni 2022
INHOUD >>>>
Datum
/ tijd

Samenvatting

28 juni

Dag 1

9.30

Ontvangst

9.45

Kennismaking

Wat gaan we doen? En wie is wie? We stellen onszelf aan
elkaar voor en vertellen wat we deze week willen
bereiken

Kennislab voor Urbanisme

Wijkgebouw De Slinger

10.15

Welkom

Welkom door directeur Bas Meijs (gemeente ’sHertogenbosch)

Gemeente ‘s-Hertogenbosch

Wijkgebouw De Slinger

Dit zijn de opgaven van Stationsgebied Oost.

Mojgan Mohajer Irvani

10.30

De opgave

Inhoud

Spreker

Locatie

Opmerkingen

Wijkgebouw De Slinger

Jan Schöfferlaan 3
5212 RE
's-Hertogenbosch
Wijkgebouw De Slinger

('s-Hertogenbosch)

10 min
presentatie + 10
min vragen
>> challenges
toelichten van 9
juni

11.00

Op de fiets

12.00

Lunch

We fietsen door stationsgebied Oost om het gebied te
leren kennen

Joeri Sannen
('s-Hertogenbosch)

Wijkgebouw De Slinger

Wijkgebouw De Slinger

Het gebied
verkennen

12.30

Een nieuwe
industriële
revolutie?

Hoe gaan onze steden en dorpen veranderen door
digitalisering en techniek? Welke kansen ontstaan er
door digitalisering en technologisering?

Jan-Willem Wesselink
(Future City Foundation)

Wijkgebouw De Slinger

20 min
presentatie + 10
min vragen

13.00

Digitalisering in
Nederland

Hoe zet je digitalisering en data in voor de opgaven waar
we als Nederland voor staan?

Diana van Altena (Ministerie
van BZK)

Wijkgebouw De Slinger

20 min
presentatie + 10
min vragen
> doel: aantal
opgaven
uitlichten waar
deelnemers mee
aan de slag gaan

13.30

Digitalisering in
Noord-Brabant

Hoe zet de provincie digitalisering en data in voor haar
burgers en voor het versterken van de lokale economie?

Gerben Hoogeboom
(Provincie Noord-Brabant)

14.00

De smartcityvisie
van de gemeente ‘sHertogenbosch

Hoe zet de gemeente digitalisering en data in voor haar
burgers en voor het versterken van de lokale economie?
Wat zijn de lokale opgaven van een gemeente zoals ‘sHertogenbosch en welke kansen bieden digitalisering en
data om die opgave op te lossen?

Rob Nijskens
('s-Hertogenbosch)

14.30

Pauze

15.00

De opdracht

Wijkgebouw De Slinger

Wijkgebouw De Slinger

Dit is de opdracht voor de summerschool
Hoe kunnen data, technologisering en digitalisering
bijdragen aan een sterke economie, leefbaarheid en
gelijke kansen voor iedereen in de Provincie Noord-

Kennislab voor Urbanisme –
Jan-Willem Wesselink

Wijkgebouw De Slinger

20 min
presentatie + 10
min vragen

Brabant? En hoe pak je dat concreet aan in de Omgeving
Station Oost in ‘s-Hertogenbosch?
15.10

Aan het werk

Je maakt kennis met je eigen groep waarmee je drie
dagen werkt aan het project. De opdracht: kom er in ca.
30 minuten achter wat jullie bindt en aan welke opgave
jullie willen werken.

Oefening 1 (15 min): Leer je groepje kennen.
a. Werk uit op een post-it: Wat sprak je aan in de
verhalen die je hebt gehoord.
b. Als je vindt dat het jouw beurt is lees je voor wat je
hebt opgeschreven plak je jouw bijdrage op het grote vel
c. Tussen elke spreker is het 5 sec stil, dan komt de
volgende

Oefening 2 (15 min):: Zoek uit wat jullie verbindt.
Stel elkaar vragen over de post-its uit de eerste oefening.
Schrijf de antwoorden op. Ga eerst twee keer met de
klok mee rond, zodat iedereen aan de beurt is geweest.
Ga daarna echt met elkaar in gesprek. Zorg ervoor dat je
uitkomt op 1 verbindend thema of vraag.

Oefening 3(30 min):: Kies een deelopgave in het gebied
Station Oost waar jullie allemaal enthousiast van worden.
Bedenk samen een probleemstelling die bij de opgave
past. De vraag begint met Hoe…

Kennislab voor Urbanisme –
Jan-Willem Wesselink

Wijkgebouw De Slinger

Dus bijvoorbeeld: Hoe kunnen we zorgen dat de zon
altijd schijnt in Noord-Brabant?

Maak van je resultaten uit oefening 3 een pitch van max
3 minuten, geef antwoord op de volgende vragen:
- wat is jullie probleemstelling?
- waar ligt volgens jullie de oplossing?
- welke denkrichtingen/technieken wil je onderzoeken?

Die pitch moet je straks houden.

16.10

Pitches

In 3 minuten-presentaties presenteren we de ideeën tot
nu toe.
Je ontvangt feedback op het plan en kunt daarna het plan
verder aanscherpen.

Jan Janse (NVTL) en Jeroen
Moonen (Future City
Foundation

Wijkgebouw De Slinger

17.00

Reflectie

Door Jan Janse (NVTL) en Jeroen Moonen (Future City
Foundation – wat valt hen op.

Wijkgebouw De Slinger

17.30

Aan het werk

Verwerk de feedback in je plan

Wijkgebouw De Slinger

18.00

Gezonde wijk diner

Diner met verschillende stakeholders over positieve
gezondheid

Wijkgebouw De Slinger

19.30

Sociaal toetje:
kansen voor
iedereen?

20.00

Vertrek naar
overnachtingslocatie

21.00

Werktijd

Hoe zet je digitalisering en techniek in zodat mensen
langer in de gewenste thuissituatie kunnen blijven
wonen?

Annefleur Siebinga
(City Deal ‘Slim Maatwerk’)

Wijkgebouw De Slinger

Brabants gevoel

De Horstjens 7-A, 5466
RK Veghel
Voorbereiding Data Week NL. Morgen gaan we naar de
Data Week NL. Bereid dit bezoek goed voor, wat wil je
leren voor je pitch, wie wil je spreken, etc.

29 juni

Dag 2

7.00

Opstaan

8.00

Vertrek naar de
Data Week NL

We gaan op de bus naar de Data Week NL. (neem je
laptop mee)

9.00

Workshops van de
City Deal ‘Een
slimme stad, zo doe
je dat’

Doe mee aan een van de workshops van de Data Week
NL en laat je inspireren door wat er gebeurt in de City
Deals ‘Een slimme stad, zo doe je dat’ en de City Deal
‘Slim Maatwerk’. Ga in gesprek met de verschillende
sprekers en haal waardevolle input op voor je idee.

Brabants gevoel

De Horstjens 7-A, 5466
RK Veghel

Paardskerkhofweg 15 in
s’-Hertogenbosch

20 min
presentatie + 10
min vragen

12.30

Optioneel:
Workshop ‘Maak je
eigen Digital Twin’

Een interessante optie; wilde jij altijd al je eigen Digital
Twin maken?

12.30

Lunch

Lunch op de Data Week NL – Ga netwerken met de
andere bezoekers, wat doen zij en wat kun je van hen
leren?

13.00

Wat heb je geleerd?

Inventariseren van wat je hebt geleerd vanochtend.

13.30

Businessmodelcanv
as of stakeholder
analyse

Hoe maak je je idee concreet? Hoe ga je concreet aan de
slag met de opgaven van ’s-Hertogenbosch.

14.15

Werktijd

Terugkoppeling

Lopen naar de locatie
Lokaal OB310
Avans

Daarbij kan het businessmodelcanvas helpen

Ga aan de slag met de inspiratie die je vandaag hebt
gehoord.
Zoek daarin de verbindingen met je plan.

16.30

Paardskerkhofweg 15 in
s’-Hertogenbosch

In 1 minuut-presentaties presenteren we de ideeën tot
nu toe.
Je ontvangt feedback op het plan en kunt daarna het plan
verder aanscherpen

Onderwijsboulevard 215,
5223 DE ‘sHertogenbosch

Klaes Sikkema

Lokaal OB310
Avans
Onderwijsboulevard 215,
5223 DE ‘sHertogenbosch

Lokaal OB310
Avans
Onderwijsboulevard 215,
5223 DE ‘sHertogenbosch

18.00

Inwonersdiner

Resto van harte

We sluiten deze dag af met een diner met bewoners van
‘s-Hertogenbosch.

BBS Boschveld
Zernikestraat 2
5223 CD Den Bosch

Je presenteert je ideeën aan hen.

19.00

Naar de locatie

Met de bus

20.00

Werktijd

Tijd om jullie ideeën verder uit te werken.

Brabants gevoel

De Horstjens 7-A, 5466
RK Veghel
21.00

Werktijd

Tijd om jullie ideeën uit te werken.

30 juni

Dag 3

8.30

Start van de dag

We starten de dag samen en nemen kort door wat er
vandaag van je wordt verwacht.

9.00

Leren presenteren

Presentatie oefenen
Pecha Kucha is Japans voor prietpraat. In het Nederlands
betekent het dat je in 6.40 minuten een presentatie geeft
van 20 slides. Hoe doe je dat zo goed mogelijk? Tussen
8:45 en 10:30 uur kun je je presentatie oefenen met JanWillem, Wendolijn en Zoë

9.00

Werktijd

Presentatie, vlog en eindproduct afmaken.

11.30

Einde werktijd

Elk team levert zijn eindresultaten in op de Dropbox of
via Wetransfer.

11.45

Vertrek naar ‘sHertogenbosch

Jan-Willem Wesselink

12.30

Ontvangst
deelnemers
slotevent

Slotevent

Lokaal OB310

Tijdens een speciaal slotevent presenteren de
deelnemers hun analyse en plan.

Avans
Onderwijsboulevard 215,
5223 DE ‘sHertogenbosch

12.45

Welkom

Jan-Willem Wesselink

Jan-Willem Wesselink

13:00

Dit is de jury

We stellen de jury voor en de jury vertelt waar zij op let.

Jan-Willem Wesselink

Lokaal OB310
Avans

Wij vragen de jury te letten op volgende punten:
>> Is het vernieuwend en 10x beter?
>> Is de oplossing goed onderbouwd met (bestaande)
data?
>> Zijn de resultaten meetbaar en te monitoren?
>> Is het plan uitvoerbaar?
>> Is er een mooie balans tussen droom en daad?
>> Hoe is in de groep samengewerkt?
>> Maar bovenal wil de jury worden verrast!

Onderwijsboulevard 215,
5223 DE ‘sHertogenbosch

Mike van der
Geld, wethouder
Gemeente ‘sHertogenbosch
Judith Köbben,
Stationsgebied
Oost
Bram Lodder
(Kadaster)
Jos van der Wijst
(BG legal)
Diana van Altena
(Ministerie van
BZK)
Stéphanie
Lalihatu
(gemeente ’sHertogenbosch)

13.15

Dit zijn de
deelnemers

De deelnemersgroepen presenteren zich via een pecha
kucha aan de jury. Elke groep krijgt 15 minuten om alles
te presenteren en de vragen te beantwoorden van de
jury.

Jan-Willem Wesselink

Lokaal OB310
Avans
Onderwijsboulevard 215,
5223 DE ‘sHertogenbosch

De groepen maken naast de pecha kucha een vormvrij op
internet te publiceren product dat hun plan weergeeft en
een vlog waarin ze het proces beschrijven.

14.45

Juryberaad en
Vertrek naar
hoofdpodium Data
Week NL

De jury trekt zich terug om tot een oordeel te komen.
Iedereen gaat naar het hoofdpodium van de Data Week
NL

15.15

And the winner is…

De jury maakt bekend welk idee heeft gewonnen (en
waarom).

17.00

Afsluitende borrel

Afsluiting met een hapje en drankje

Paardskerkhofweg 15

