
Internet of Everything in de publieke sector: meerwaarde 
realiseren in een tijdperk van verandering
10 toonaangevende IoE-jurisdicties in de publieke sector

Amsterdam: 
Lager energieverbruik, hogere betrouwbaarheid van het 
elektriciteitsnet en meer
•	 Doelstellingen: Economische ontwikkeling en een gunstig investeringsklimaat 

voor de stad stimuleren; welzijn en inkomen van de inwoners van Amsterdam 
verbeteren. 

•	 Oplossingen: Slimme elektriciteitsnetten, slimme verlichting, een slimme parkeer-
app, slimme werkcentra, openbare Wi-Fi en slim beheer van gebouwen.

•	 Impact: Besparing van 9 tot 14 procent op de energierekening door apps 
die meer inzicht bieden in individueel energieverbruik. Sensoren in het 
elektriciteitsnet hebben de betrouwbaarheid van het netwerk verbeterd, zodat 
storingen en uitvaltijd tot een minimum worden beperkt.

Seoul TOPIS Center: 
Efficiëntie en service van openbaar vervoer verbeterd
•	 Doelstellingen: Alle inwoners op een efficiënte manier openbaar vervoer 

bieden, gebaseerd op gebruik van internet en apparaten die technologische 
gegevens verzamelen; klanttevredenheid verbeteren en het gebruik van 
openbaar vervoer stimuleren.

•	 Oplossingen: TOPIS Center beheert en verzamelt informatie van al het 
openbare vervoer in Seoul; stelt vervoersbeleid wetenschappelijk vast op basis 
van verzamelde gegevens.

•	 Impact: Tevredenheid over openbaar vervoer toegenomen van minder dan 50 
procent tot 85 - 90 procent.

Haven van Hamburg: 
Beter beheer van spoor-, weg- en waterverkeer
•	 Doelstellingen: Een strategie ontwikkelen voor het onderhouden, moderniseren 

en continu verbeteren van de infrastructuur van Hamburg Port Authority; het 
welzijn van omwonenden verbeteren

"Voor mij is het Internet 
of Things eenvoudig te 
simplistisch.... Internet 
of Things gaat voor mij 
puur over technologie... 
Het Internet of Everything 
daarentegen incorporeert 
de technologie, probeert 
een controleproces in te 
bouwen en neemt mensen 
op in dit proces, om zo 
intelligentere systemen te 
kunnen bouwen. Als je een 
model van dit type probeert 
te realiseren en processen 
en personen daarbij buiten 
beschouwing laat, kom je 
op halve waarheden of een 
onvolledige oplossing uit." 
Dr. Sebastian Saxe,
Chief Information Officer,
Havenautoriteit van Hamburg (HPA)

Onderzoeksresultaten
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•	 Oplossingen: Uitgebreide managementsystemen voor spoor-, weg- en 
waterverkeer.

•	 Impact: Dankzij sensoren kan HPA slimmere beslissingen nemen: 
mensen ontvangen gegevens op het juiste moment, zodat ze de juiste 
processen kunnen starten wanneer dat nodig is. Met een geïntegreerd 
managementsysteem kan de haven brugsluitingen en verkeersstremmingen 
beheren, die gewoonlijk toenemen wanneer schepen worden gelost.

Rio Operations Center: 
Veiligheid, verkeersdoorstroming en respons bij 
noodgevallen verbeterd
•	 Doelstellingen: Veiligheid en respons bij incidenten verbeteren. Activiteiten van 

meerdere instanties coördineren/integreren.

•	 Oplossingen: Rio Operations Center integreert informatie van meerdere 
overheidsinstanties en particuliere bronnen. Gebruikt sociale media, 
nieuwsvoorzieningen en sirenes voor instructies bij noodgevallen. 
Verstrekt routine-informatie zoals gegevens over verkeersdoorstroming en 
verkeersongelukken en actuele wachttijden voor forensen.

•	 Impact: Snellere verspreiding van verkeersinformatie voor forensen, bus- en 
taxivervoer. Soepelere verkeersdoorstroming en een betere reiservaring voor 
forensen en gebruikers van openbaar vervoer.

Guayaquil, Ecuador: 
Voordelen van telegeneeskunde en e-overheid voor 
inwoners
•	 Doelstellingen: Het welzijn van bewoners verbeteren door hen op weg te 

helpen in de nieuwe informatie-economie.

•	 Oplossingen: In eerste instantie, 50 gratis Wi-Fi-hotspots; acht kiosken 
met internetverbinding (vergelijkbaar met geldautomaten) om bewoners 
internettoegang te bieden; een programma voor telegeneeskunde waarmee op 
afstand diagnose en behandeling door specialisten kan worden geboden.

•	 Impact: Inwoners met beperkte economische en fysieke mobiliteit hoeven niet 
meer de hele stad door om een specialist te zien. Gratis internettoegang en het 
programma voor telegeneeskunde hebben het vertrouwen van bewoners in de 
lokale overheid vergroot.

Australia National Telepresence System: 
Reiskosten, CO2-uitstoot en energieverbruik verlaagd
•	 Doelstellingen: Een efficiëntere verbinding tot stand brengen tussen 

Australische staten en territoria met de Australische overheid. Efficiëntie 
en productiviteit verbeteren door hogere ambtenaren in staat te stellen 
vergaderingen te houden van achter hun bureau, in plaats van te hoeven reizen.

•	 Oplossingen: Diepgaande telepresence-faciliteiten op overheidskantoren om 
virtuele vergaderingen en minder reizen te stimuleren.

•	 Impact: NTS host gemiddeld 75 vergaderingen per maand voor 38 locaties, 
waarmee de belastingbetaler naar schatting $ 1,4 miljoen AUD per maand aan 
reiskosten wordt bespaard. Minder druk op verkeersinfrastructuur, schonere 
lucht en lager energieverbruik.

Onderzoeksresultaten

"We gebruiken technologie 
steeds meer om de 
dienstverlening te 
verbeteren. Dat is het 
voornaamste einddoel: 
services leveren op een 
veel efficiëntere manier dan 
dan vroeger gebeurde."
Hugh Miller,
Chief Technology Officer,
Stad San Antonio
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San Antonio, Texas: 
Hogere veiligheid en omzet, lagere kosten
•	 Doelstellingen: Technologie gebruiken om stadsdiensten efficiënter te leveren.

•	 Oplossingen: 1) Netwerk voor verkeerslichtcontrolesysteem; 2) telepresence-
programma (videovergaderen op afstand) voor de gemeentelijke rechtbank; 3) 
video- en transactietechnologieëen in de auto voor wetshandhavers; 4) slimme, 
op sensoren gebaseerde straatverlichting.

•	 Impact: Door synchronisatie van verkeerslichten werd een besparing van $ 2 
miljard gerealiseerd vergeleken met de eerdere kosten als gevolg van langere 
reisafstanden, hogere benzinekosten, veiligheidskwesties en andere factoren. 
Het telepresence-systeem voor de rechtbank stimuleert efficiëntere levering 
van gerechtelijke middelen en stadsdiensten en zorgt daarnaast voor meer 
parkeerruimte, kortere wachttijden en verder reikende gerechtelijke middelen. 
Integratie van technologie in de voertuigen van wetshandhavers leidde tot 
een aanzienlijke vermindering van de administratieve druk voor politieagenten. 
Slimme straatverlichting verhoogde de veiligheid terwijl op energie en publieke 
middelen werd bespaard.

UVA Center for Telehealth: 
Kwaliteitszorg uitbreiden naar gebieden met ondermaatse 
medische zorg
•	 Doelstellingen: Tijdig toegang bieden tot gespecialiseerde medische diensten 

die anders niet beschikbaar zouden zijn, in gemeenschappen in Virginia en 
wereldwijd.

•	 Oplossingen: Video en medische apparatuur op afstand gebruiken om basale 
medische onderzoeken en services te bieden op 40 specialisatiegebieden, 
waaronder psychiatrie, cardiologie, pediatrie, kinderneurologie, orthopedie en 
genetisch onderzoek.

•	 Impact: Inmiddels bijna 40.000 klinische ontmoetingen in 40 
specialisatiegebieden op meer dan 125 locaties in Virginia, waarmee inwoners 
van het Gemenebest zich ruim 14 miljoen reiskilometers bespaarden. Andere 
voordelen: verder reikende resources voor gezondheidszorg; snellere levering 
van gezondheidszorg; verbeterde toegang tot gespecialiseerde services; 
educatieve trainingsmogelijkheden om artsen zowel lokaal als internationaal te 
ondersteunen.

Ontario Telemedicine Network: 
Minder reiskosten en opnamen, betere patiëntenzorg
•	 Doelstellingen: De medische gemeenschap helpen telegeneeskunde te 

integreren in al hun activiteiten. Betere zorg leveren en meerwaarde bieden.

•	 Oplossingen: Hulpprogramma's waarmee gezondheidszorgorganisaties 
eenvoudiger met elkaar kunnen communiceren. Services zijn onderverdeeld in 
vijf gebieden: Health Care Office, E-Consult, Emergency Telemedicine, Learning 
en Telehomecare. 

•	 Impact: Heeft bewoners van Ontario in het afgelopen jaar meer dan 259 miljoen 
reiskilometers bespaard. Heeft het aantal ziekenhuisopnamen onder chronische 
patiënten die deelnamen aan het programma aanzienlijk teruggedrongen: een 
vermindering van 60 procent tijdens het pilotprogramma en een voorlopige 
uitslag van 71 procent in het uitbreidingsprogramma.

Onderzoeksresultaten

"In dit tijdperk van de 
Affordable Care Act 
moeten we hervormen om 
efficiënter te zijn. Onze 
relatie met waar we heen 
gaan verandert, dus onze 
verbindingen worden 
uitgebreid van klinieken en 
ziekenhuizen naar woningen, 
werkplekken en scholen." 

David Gordon,
Director,
UVA Office of Telemedicine 
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Dubai: 
Veiligere wegen en toegenomen gebruik van openbaar 
vervoer
•	 Doelstellingen: De ervaring van reizigers verbeteren door de wegen in Dubai 

veiliger en minder druk te maken. Toegenomen gebruik van openbaar vervoer. 
Zorgen dat alle stadsdiensten 24 uur per dag beschikbaar zijn via handheld-
apparaten.

•	 Oplossingen: Plannen voor implementatie van 100 programma's en 1000 
Smart Services vóór 2015 voor alle overheidsdiensten, met inbegrip van 
vervoer. Initiatieven zijn onder meer een metroservice zonder bestuurder, een 
uniform systeem voor toegangsbewijzen en eenvoudige betaling voor het 
openbaar vervoer, tolstations waarvoor niet hoeft te worden gestopt en slimme 
parkeermeters. 

•	 Impact: Het aantal dodelijke verkeersongelukken is teruggedrongen van 
ongeveer 20-22 per 100.000 bewoners in 2005 tot minder dan 4 per 100.000. 
Het percentage bewoners dat gebruik maakt van openbaar vervoer is gestegen 
van 6 procent aan het begin van het programma tot 12 procent vandaag de 
dag. Verbeterde ervaring voor de reiziger door minder verkeersopstoppingen.

Meer informatie
•	 http://internetofeverything.cisco.com/sites/default/files/publicsectorimpact/

Onderzoeksresultaten
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