
We horen het steeds vaker: steden worden ‘smart’. Een slimme stad weet wat er speelt 
in de omgeving en biedt oplossingen op gebied van leefbaarheid, duurzaamheid, 
veiligheid en bereikbaarheid. Deze kunnen bijvoorbeeld verkeerstromen in de stad 
regelen, kosten besparen bij het ophalen van vuilnis of straatverlichting, efficiënte 
parkeerbegeleiding bieden of de luchtkwaliteit verbeteren. Maar waar begint u? Wat 
zijn urgente uitdagingen? En welke praktische oplossingen zijn beschikbaar? Wij zijn 
uw (kennis)partner in de reis naar een Smart City.

www.kpninnovatie.nl

VISIE OP SMART CITIES
Slimme steden maken gebruik van ICT en digitale 
toepassingen om de stad aantrekkelijker en de 
dienstverlening efficiënter te maken. Steeds meer 
mensen, machines en objecten zijn verbonden met  
het internet en genereren data. 
 
Door deze data op slimme wijze te combineren 
en ontsluiten komen slimme toepassingen binnen 
handbereik. Drie zaken zijn hierbij van essentieel belang. 
 
Data is key
Met de opkomst van Internet of Things en het ontsluiten 
van nieuwe en bestaande databronnen ontstaat een ware 
data-explosie. Ook hebben nieuwe wettelijke eisen, zoals 
de omgevingswet, impact op de informatievoorziening 
binnen de gemeente. KPN biedt met haar Smart City 
Datahub een veilige en betrouwbare omgeving om 
diverse databronnen te ontsluiten, analyseren en om te 
zetten in bruikbare informatie. Data is het kloppend hart 
van een Smart City. 

Veilige en stabiele infrastructuur
Veilige en stabiele infrastructuren zijn cruciaal. KPN is 
voorloper op dit gebied en levert vaste infrastructuur 
via glasvezel- en/of kopernetwerken, mobiele netwerken 
en het LoRa-netwerk. Daarnaast verbinden we alle 
gemeenten al via Gemnet.

Partnerecosysteem
Een Smart City bouw je samen. KPN biedt een scala aan 
mogelijkheden om samen met partners snel tot de juiste 
oplossingen te komen. Daarnaast staan we open om 
samen te werken met bestaande partners van gemeenten.  

De eerste stap zetten naar een Smart City-strategie? 
KPN helpt u graag op weg.



SMART CITY-JOURNEY MET KPN
Klein beginnen en experimenteren met de nieuwe mogelijkheden om te ontdekken 
wat de razendsnel veranderende technologie u als stad te bieden heeft. Een slimme 
stad is niet in één dag bewerkstelligd, een slimmere stad daarentegen wel. KPN biedt 
een concreet Smart City-plan dat u stap voor stap ondersteunt in de reis naar een 
slimme stad. 
 

Stap 1 | Startpunt: de kernwaarden van de stad
In een interactieve oriëntatiesessie duiken we 
gezamenlijk in de wereld van dataverzameling, 

dataopslag en data-analyse. De vraag welke data ver-
zameld moet worden, koppelen we aan de zoektocht naar 
de uitdagingen en kernwaarden van de stad. Deze set aan 
kernwaarden vormt de basis voor uw Smart City-reis.

Stap 2 | Strategie en Roadmap: 
prioriteiten stellen 
Vervolgens stellen we in een strategiesessie 

een roadmap op voor de reis naar een Smart City. In dit 
plan komen technologie, medewerkers en processen 
samen. We leggen vast welke kleine experimenten 
(Proofs of Concept) we met elkaar gaan ontwikkelen en 
geven advies over het implementeren van de nieuwe 
oplossingen.

Stap 3 | Implementatie: experimenteren,  
leren en uitbreiden
Door te starten met kleinschalige experi-

menten krijgen we op kostenefficiënte en doeltreffende 
manier inzicht hoe slimme oplossingen in de praktijk 
werken. De inwoners van uw gemeente, de klant in 
veel maatschappelijke vraagstukken, staan hierbij altijd 
centraal. Bij goed gevolg, breiden we de test uit naar een 
groter werkgebied of verhogen we de aantallen. Dit doen 
we stap voor stap.

Een Smart City bouw je samen. Niet alleen is een 
samenwerking tussen de stad en de gemeente cruciaal, 
ook binnen de gemeentelijke organisatie vormt een 
gedegen strategie de basis voor een versnelling van  
de Smart City-ontwikkelingen.

KPN is de leidende ICT-dienstverlener van Nederland en verbindt sinds jaar en 
dag mensen en systemen. Wij leveren de Smart City Datahub, verbindingen en 
oplossingen die nodig zijn om tot een Smart City te komen en zo de leefbaarheid, 
duurzaamheid, veiligheid en bereikbaarheid in uw gemeente te verhogen.

Meer weten? Neem gerust en vrijblijvend contact op uw KPN accountmanager

WAAROM KPN?


