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ergens rond 1820
George Stephenson

Bron: wikipedia



Standaard spoorbreedte: 1435 mm
Stephenson’s gauge

Bron: ME Railway Development & PPP Financing Framework, Bahrain (2013) Bron: wikipedia



ergens rond 2010 ... 
station Paris-Est

Brussel – Madrid per trein

1992: 23 uren
2020: 12 uren 

✓ Technologie standaard: 1435 mm

✓ Duidelijke afspraken voor gebruik

✓ Waarde creatie voor gebruikers: 

efficiëntiewinst voor personen 

en bedrijven

✓ … ja, natuurlijk !





ergens rond 1950 ...
Norman J. Woodland, George Laurer, Bernard Silver

Bron: Logistics Hall of Fame - Norman Joseph Woodland, George Laurer, Bernard Silver

Bron: wikipedia

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.logisticshalloffame.net%2Fen%2Fmembers%2Fnorman-joseph-woodland-george-laurer-bernard-silver&psig=AOvVaw0CetOsjR6Iv19AnqW8wIPm&ust=1592384920107000&source=images&cd=vfe&ved=0CAMQjB1qFwoTCIDoz53-heoCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.logisticshalloffame.net/en/members/norman-joseph-woodland-george-laurer-bernard-silver


GTIN standaarden

Bron: wikipedia



GTIN-14 



ergens in een supermarkt ...
datum onbekend

By Lars Frantzen - Own work, CC BY-SA 4.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=45020219

✓ Technologische standaarden

✓ Duidelijke afspraken voor gebruik

✓ Zichtbaar én toch onzichtbaar

✓ Structureel aanwezig: 

✓ bij fabrikanten

✓ logistiek

✓ slimme frigo’s/kasten

✓ Waarde creatie voor gebruikers

✓ Efficiëntiewinst

✓ … ja, natuurlijk !

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=45020219




ergens rond 1980 ...
Sir Tim Berners Lee

By Paul Clarke - Own work, CC BY-SA 4.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=53878695

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=53878695


Standaardisatie
afsprakenkader beheerd door W3C

Co-creatie



Wikipedia: 
internet toepassing sinds 2001

✓ Technologische standaarden

✓ Duidelijke afspraken voor gebruik

✓ Zichtbaar én toch onzichtbaar

✓ Structureel aanwezig

✓ Waarde creatie voor gebruikers

✓ Efficiëntiewinst

✓ … ja, natuurlijk !





VLOCA: de droom
Vlaamse Open City Architectuur

✓ Technologische standaarden
✓ Duidelijke afspraken voor gebruik

✓ Zichtbaar én toch onzichtbaar
✓ Structureel aanwezig

✓ Waarde creatie voor gebruikers
✓ Efficiëntiewinst

✓ … ja, natuurlijk !



VLOCA Ambitie 
meerjarenplan

VLOCA is een programma gedragen door:

ABB - Agentschap Binnenlands Bestuur
AIV - Agentschap Informatie Vlaanderen
VLAIO - Agentschap Innoveren en Ondernemen
KCVS - Kenniscentrum Vlaamse Steden
VVSG - Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten

opbouw co-creatie

kick-off infosessie
17/6/2020

start
begin 2020

mature VLOCA werking
einde 2021

beheer af te 
spreken



Voorbeelden van VLOCA initiatieven

Duurzaam, gezond en veilig naar school

Economy

Environment

Governance

Living

Mobility

People

Bron: www.high-five.io
Bron: https://www.brusselsairport.be/

Druktemetingen

Smart

http://www.high-five.io/
https://www.brusselsairport.be/


Waarom standaardiseren? Marktcreatie!

Vraagzijde: steden en gemeenten

• Modulaire, herbruikbare onderdelen

• Combineren over leveranciers heen

• Vrijheid in het samenstellen van oplossingen

Aanbodzijde: standaardcomponenten 

• Kleinere modules, kleinere investeringen

• Integratie met producten van andere leveranciers

• Meer concurrentie zorgt voor meer mature markt

Hoe gemeenschappelijke standaarden afspreken?

• Co-creatie steden en gemeenten, burgers, bedrijven 

en kennisinstellingen via VLOCA kennishub.



Gedeelde

principes

Gestandaardiseerde 

componenten



Selecteer Smart City bouwstenen
die voldoen aan VLOCA standaarden



Bouw je eigen smart city
op maat van je lokaal bestuur



Smart City leveranciers
slimme deeloplossingen vormen samen één werkend geheel



ABB - Agentschap Binnenlands Bestuur
AIV - Agentschap Informatie Vlaanderen
VLAIO - Agentschap Innoveren en Ondernemen
KCVS - Kenniscentrum Vlaamse Steden
VVSG - Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten

Neem deel aan VLOCA
welkom aan beleidsmakers én technische profielen uit:

Lokale Overheden
Intercommunales
Provinciale overheden

Infrastructuur, telecom, ...
Software, data, ICT en IoT
Innovatie en management diensten
Industrie
Koepelorganisaties
...

Bedrijven Academia &
Onderzoek

Overheden Burger-
initiatieven

Participatie



Inschrijven op de eerste co-creatie sessies kan nog:

op 25 juni voor beleidsmakers

op 30 juni voor technische profielen

welkom aan mensen uit de bedrijfswereld, locale besturen, Vlaamse overheden, 

academische wereld, burgerinitiatieven.

https://vloca.vlaanderen.be

Co-creatie oproep

https://vloca.vlaanderen.be/


VLOCA kennisdeling en co-creatie: 
kennishub: mediawiki en portaal

https://www.vlaanderen.be/vloca

https://www.vlaanderen.be/vloca


Verwachtingen van de VLOCA co-creatie
op maat van alle deelnemers

❑ Co-creatie van standaarden zoals de voorbeelden in deze presentatie:

❑ Actieve kennisdeling: technisch en beleidsmatig in werkgroepen

❑ Kosten neutraal

❑ Aandacht voor de kleintjes én de groten, voor verschillende expertiseniveaus 

❑ Uitbouw VLOCA werking op basis van de concrete inbreng van cases

❑ Prioriteit gebaseerd op draagvlak en relevantie

❑ Een cocreatie facilitator per thema toegewezen



VLOCA
voorstelling kernteam

Koen Triangle
project manager

Bart Scheenaerts
programma manager

Piet Seuntjens
innovatie manager

vloca@vlaanderen.be

mailto:vloca@vlaanderen.be


VLOCA Team IMEC-VITO
verenigde smart city experten

Stefan Lefever
CTO City of Things imec

Piet Seuntjens
Innovatie manager VITO

Koen Triangle
Project manager imec

dr. Philippe Michiels
Technisch architect imec

Bino Maiheu
Smart Cities Onderzoeker VITO

dr. Nils Walravens
Smart Cities onderzoeker imec – SMIT - VUB

George Manakanatas
Software architect VITO

Mathias Van Compernolle
Smart Cities onderzoeker imec – MICT - UGent

Erik Laes
Smart Cities onderzoeker VITO

vloca@vlaanderen.be

Nele D’Haese
Smart Cities Onderzoeker VITO

Jef Hooyberghs
Coördinator data science hub VITO

mailto:vloca@vlaanderen.be


VLOCA Team ABB:
Team stedenbeleid

Ken Daems
beleidsondersteuner
team stedenbeleid

Bart Scheenaerts
programma manager 

VLOCA

Sander Knapen
beleidsmedewerker 
team stedenbeleid

Annelien Dierick
beleidsmedewerker 
team stedenbeleid

vloca@vlaanderen.be

mailto:vloca@vlaanderen.be


→ op 25 juni voor beleidsmakers

→ op 30 juni voor technische profielen

https://vloca.vlaanderen.be

Schrijf je nu in en co-creëer

https://vloca.vlaanderen.be/

