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USP in Figures
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USP Marketing Consultancy

Total

35

Head office Subsidiary

Rotterdam Düsseldorf

Consultants

Research Analysts
Projectmanagers

Market specialist installation, construction 
and DIY from the start

Dedicated and multi-client research

Active in the market for over 25 years

220 dedicated market research projects
in 2017

Revenue distribution

turnover coming from 
international projects

65%

turnover coming from 
dedicated market 

research, 20% from 
multi client

80%

turnover coming from 
B2B, 30% B2C

70%

focus groups in-depth 
interviews

82 1.102

B2B CATI 
interviews

B2C online 
interviews

57.881 57.250

Research in

39
countries in 2017
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USP Wonen en Vastgoed
USP Marketing Consultancy voorziet als marktonderzoeksbureau woningcorporaties, ontwikkelaars, 

vastgoedbeleggers- en beheerders, gemeenten en zorginstellingen van essentiële marktinformatie. Met 

onze professionele inzichten geven wij antwoord op actuele thema’s, waarmee onze klanten succesvol in 

deze markt kunnen opereren. 

Woningcorporaties

Strategisch voorraadbeleid, 

customer journey en 

risicoprofielen

• Optimalisatie 

dienstverlening en customer 

journey

• Bepalen prioriteiten 

investeringen woningen en 

leefbaarheid 

• Inzicht in (risico)profielen 

van huurders 

USP is mede grondlegger van 

de Aedes Benchmark.

Ontwikkelaars

Haalbaarheid (woon) 

concepten, locaties en 

marktverkenning

Nieuwe (woon)concepten:

• Optimaal rendement

• Haalbaarheid & 

voorwaarden

• Uitwerking concept

• Input voor marketing & sales

Daarnaast ook 

klantsegmentatie en reputatie 

onderzoek.

Vastgoedbeleggers & -

beheerders

Customer journey, 

portefeuille beleid, 

klantsegmentatie

• Bepalen kansen 

beleggingsportefeuille

• Optimalisatie prestaties 

beheerders

• Haalbaarheid & 

locatieonderzoek

Winkels, kantoren en 

woningen

Gemeenten

Woonvisies, participatie en 

prestatieafspraken

• Woningbehoeften & -

prognoses

• Vertaling naar woningen en 

leefbaarheidsmaat-regelen 

en voorzieningen.

• Invulling participatiebeleid

• Afstemming en onderzoek in 

kader van 

prestatieafspraken

Zorginstellingen

Toekomstbestendige 

woonzorglocaties

• Ontwikkeling, toetsing en 

vermarkten van 

woonzorgconcepten

• Woonwensen senioren

• Aanvullende diensten en 

voorzieningen





Onderzoeksverantwoording
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Doelstelling
Inzicht krijgen in de mening van professionals en woonconsumenten over actuele thema’s binnen de 
ontwikkeling van Smart Cities.  

Doelgroepen

Gemeente

(81)

Overige 

overheid

(20)

Adviseur 

Stedenbouw

(45)

Ontwikkelaar

(12)

Corporatie

(39)

Vrouw

(516)

Man

(478)

Adviseur 

overig

(18)

Onderwerpen

Bekendheid 

& ervaring

Behoefte 

& relevantie

Ethisch

kader



65%

80%

94%

99%

42%

45%

75%

97%

Randvoorwaarden

• Internetverbinding en technische kennis is een belangrijke randvoorwaarde voor een Smart City. 

• De professionals gebruiken meer verschillende apparaten om toegang tot het internet te krijgen. Ook gebruiken zij het internet voor meer verschillende 

doeleinden dan woonconsumenten.

• Onder woonconsumenten is met name het smartphone gebruik afhankelijk van leeftijd. Bijna alle jongeren (98%) gebruiken de smartphone voor gebruik 

van het internet, onder 65+’ers is dit maar 51%. 

Internetgebruik
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Internet gebruik

Laptop/ desktop

Smartphone

Tablet

Televisie 

(bijv. Netflix, Spotify, 

Uitzending gemist)

Consumenten

Professionals

Emailen

Online bankieren

Online aankopen doen

Informatie opzoeken/ 

surfen/ nieuws volgen

Social media

WhatsApp
94%

77%

95%

89%

93%

99%

68%

68%

76%

77%

87%

91%

Apparaten waarop men gebruik maakt van internet Waar men internet voor gebruikt



Randvoorwaarden

• Als het gaat om digitale kennis, 

geven mannen (34%) vaker 

aan voor te lopen op 

leeftijdsgenoten in vergelijking 

tot vrouwen (16%).

• 67% van de woonconsumenten 

heeft geen last van een trage 

internetverbinding. Toch wil de 

helft van de woonconsumenten 

graag een snellere verbinding 

hebben. Dit is vooral een wens 

van de jongere generatie. 

• Onder professionals geven met 

name gemeenten aan last te 

hebben van een trage 

internetverbinding (22%). Dit is 

iets hoger onder de overige 

gemeenten (24%) in 

vergelijking tot de G40 (18%).

7

Digitale kennis en internet snelheid

10%

17%

60%

56%

30%

25%

Ik loop (ver) achter Ongeveer gelijk Ik loop (ver) voor Weet niet/ geen mening

Inschatting digitale kennis ten opzichte van leeftijdsgenoten

Consumenten

Professionals

Trage/ instabiele internetverbinding in gemeente/ werkgebied

Wens om te beschikken over een snellere internetverbinding

Ja Nee Weet niet/ geen mening

Ja Nee Weet niet/ geen mening

Consumenten

Professionals

Consumenten

Professionals

51%

51%

38%

33%

11%

16%

16%

20%

81%

67% 13%



Randvoorwaarden
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Bekendheid met term Smart City



Randvoorwaarden
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Bekendheid & Ervaring

Bekendheid en visie Pilot Vervolg BeleidKennis

G
e
m

e
e
n

te
n

 e
n

 o
v
e
ri

g
e
 o

v
e
rh

e
id

28% 
van de organisaties 

heeft voldoende 

technische kennis in 

huis om te werken 

aan een Smart City.

81% 
is bekend met 

Smart Cities.

36% 
van de organisaties heeft 

een visie om slimmer 

gebruik te maken van data 

en innovatieve 

oplossingen. 17% 
heeft IT-specialisten 

geraadpleegd bij het 

vormen van beleid.

42% 
van de organisaties heeft een pilot 

uitgevoerd die bijdraagt aan een 

Smart City. Meest voorkomende 

thema’s zijn:

• Mobiliteit 55%

• Energie 50%

• Veiligheid en leefbaarheid 48%

40% 
van de organisaties 

doet permanente 

vervolgacties 

n.a.v. de pilot.

33% 
van de organisaties heeft 

het gebruik van 

databronnen en 

innovatieve technologische 

oplossingen opgenomen in 

ruimtelijk beleid.



Randvoorwaarden
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Bekendheid & Ervaring

Bekendheid en visie Pilot Vervolg BeleidKennis
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28% 
van de organisaties 

heeft voldoende 

technische kennis in 

huis om te werken 

aan een Smart City.

63% 
heeft voldoende 

ruimtelijke/ 

stedenbouwkundige

kennis in huis om te 

werken aan een 

Smart City.

94% 
is bekend met

Smart Cities.

68% 
heeft (mee)gewerkt aan projecten 

die bijdragen aan een Smart City. 

Meest voorkomende thema’s zijn:

• Stedelijke ontwikkeling en 

gebouwde omgeving 74%

• Mobiliteit 56%

• Veiligheid en leefbaarheid 51%

• Energie 51%

81% 
is bekend met 

Smart Cities.

36% 
van de organisaties heeft 

een visie om slimmer 

gebruik te maken van data 

en innovatieve 

oplossingen. 17% 
heeft IT-specialisten 

geraadpleegd bij het 

vormen van beleid.

42% 
van de organisaties heeft een pilot 

uitgevoerd die bijdraagt aan een 

Smart City. Meest voorkomende 

thema’s zijn:

• Mobiliteit 55%

• Energie 50%

• Veiligheid en leefbaarheid 48%

40% 
van de organisaties 

doet permanente 

vervolgacties 

n.a.v. de pilot.

33% 
van de organisaties heeft 

het gebruik van 

databronnen en 

innovatieve technologische 

oplossingen opgenomen in 

ruimtelijk beleid.



Thema’s
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Uitleg

Thema Beschrijving Voorbeeld

Circulaire 

economie

In een circulaire economie bestaat er geen afval en worden grondstoffen telkens 

opnieuw gebruikt. Digitale toepassingen kunnen een positief effect hebben op 

efficiënt gebruik van grondstoffen en hergebruik van afval. 

Met een smartphone betalen op festivals om plastic fishes te 

besparen. Uw koopgedrag is hierdoor wel bekend bij derden.

Mobiliteit Mensen verplaatsen zich van en naar werk, sport en vrijetijdsbestedingen. Teveel 

aan mobiliteit zorgt voor files en vertragingen. De reistijd komt onder druk te 

staan en niet alle gebieden zijn daardoor even goed bereikbaar. Digitale 

toepassingen kunnen ervoor zorgen dat de groeiende mobiliteit in goede banen 

wordt geleid.

Via een App geeft u aan welke route u wilt afleggen. De App 

adviseert u welk vervoersmiddel u het beste kunt kiezen. Hierbij 

kunt u kleine beloningen verdienen als u kiest voor het 

vervoermiddel dat op dat moment het meest efficiënt is. 

Energie Op dit moment zit onze samenleving in de overgang van fossiele naar duurzame 

energiebronnen. Digitale toepassingen kunnen ervoor zorgen dat deze transitie 

succesvol verloopt. 

In uw huis wordt een device geplaatst waarmee u geholpen wordt 

om minder energie te verbruiken. 

Stedelijke 

ontwikkeling
Het internet verandert de manier hoe men de stad gebruikt. Vaste 

kantoorplekken zijn niet meer nodig en men shopt meer online. Steeds vaker 

wordt er bij ruimtelijke ontwikkeling vooraf rekening gehouden met de invloed van 

digitale ontwikkelingen. 

Omdat men overal de beschikking over internet heeft, is een 

vaste kantoorplek vaak niet meer nodig. Flexplekken en cafés 

met een goede internetverbinding worden vaker als werkplek 

gebruikt. 

Gezondheid 

& welzijn
Ouderen en zorgbehoevende mensen blijven langer zelfstandig thuis wonen. 

Daarnaast is er in de zorg een personeelstekort. Technologie kan ervoor zorgen 

dat men langer zelfstandig kan blijven en het verplegend personeel wordt 

ondersteund. 

Sensoren in de woning en/of op het lichaam vangen op of de 

bewoner in nood is of hulp nodig heeft.

Veiligheid & 

leefbaarheid
De openbare ruimte mag door iedereen gebruikt worden. Gemeenten dragen er 

zorg voor om de openbare ruimte veilig en leefbaar te houden. Digitale 

toepassingen kunnen ingezet worden om de veiligheid en leefbaarheid te 

vergroten.

Aan geweldsincidenten gaat vaak verbale agressie vooraf. 

Sensoren kunnen dit geluid opvangen en een actie in gang 

zetten. Bijvoorbeeld de aanwezige beveiligingscamera's op de 

goede plek richten.

Waterbestend

ig-heid
Nederland loopt wereldwijd voorop in watermanagement. Digitale toepassingen 

kunnen ingezet worden om onze omgang met het water nog beter te maken. 

Een groot deel van de gebouwen in Nederland is gebouwd op 

palen. Door waterstanden slim te meten, kan voorkomen worden 

dat palen droog komen te staan en gaan rotten. Hiermee kan veel 

geld bespaard worden. 



Consumenten
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Behoefte en attitude 

% bereid om persoonlijke 

informatie te delen

Veiligheid & Leefbaarheid 51%

Gezondheid & Welzijn 59%

Energie 51%

Waterbestendigheid 52%

Circulaire economie 43%

Mobiliteit 50%

Stedelijke ontwikkeling 35%

51% van de 

woon-

consumenten

heeft een (zeer) 

positief gevoel 

bij de Smart 

City.

(Zeer) veel behoefte Neutraal (Zeer) weinig behoefte Weet niet/ geen mening

42%

39%

38%

36%

26%

25%

21%

40%

39%

38%

43%

37%

38%

37%

15%

18%

20%

17%

33%

35%

39%

3%

4%

4%

4%

4%

3%

4%

Jongeren meer 

behoefte aan 

Smart City 

oplossingen & 

meer bereid 

info te delen

Jongeren 

staan ook 

positiever tov

Smart Cities

(71%)

Slechts 29% 

van de 

consumenten 

denkt dat hun 

gemeente de 

kennis heeft 

voor Smart 

Cities



Professionals (totaal)
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Behoefte en thema’s waarop men actief is

Mate waarin professional verwacht dat inwoners 

van het werkgebied behoefte hebben aan 

ontwikkelingen op het thema

Thema’s waarop de organisatie 

actief is in de uitvoering

Indien nog niet actief: % 

(zeer) waarschijnlijk 

actief in komende 2 jaar

Gezondheid & welzijn 33%

Energie 60%

Mobiliteit 35%

Waterbestendigheid 37%

Stedelijke ontwikkeling 53%

Veiligheid & leefbaarheid 30%

Circulaire economie 51%

68% van de 

vakwereld heeft 

een (zeer) 

positief gevoel 

bij de Smart 

City.

76%

71%

63%

58%

54%

53%

40%

14%

19%

22%

26%

28%

30%

38%

7%

7%

13%

14%

16%

14%

17%

Vastgesteld beleid met een pilot Vastgesteld beleid zonder pilot

Pilots Geen beleid

Weet niet/ geen mening

(Zeer) veel behoefte Neutraal

(Zeer) weinig behoefte Weet niet/ geen mening

11%

20%

15%

11%

14%

13%

13%

12%

15%

12%

10%

14%

18%

14%

15%

21%

18%

15%

20%

19%

21%

29%

19%

32%

34%

28%

20%

28%

33%

24%

23%

29%

24%

30%

22%



Gevoel over Smart Cities
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Motivaties 

• “Alles moet met knopjes geregeld worden.”

• “Alles wat er digitaal gebeurd is te manipuleren.”

• “Er bestaan digibeten en zolang die bestaan is een SMART 

CITY een utopie.”

• “Ik krijg hier altijd zo'n big brother gevoel van. Niets is meer 

privé.”

• “Hoeft voor mij niet alles geregeld te worden.”

• “De overheid /gemeente weet al genoeg met zo smartclub 

willen ze gewoon meer weten.”

• “We verliezen het contact met elkaar. We worden geleefd in 

plaats van dat we leven.”

• “We zijn geen robots. Niet alles is in data te verwerken. 

Problemen met data die te herleiden is tot individuele 

personen bij gebruik van meerdere datastromen.”

Negatief gevoel - woonconsumenten Negatief gevoel - professionals

• “Je wilt je als burger veilig voelen in je woonomgeving en in je 

huis.”

• “Klinkt goed, maar moet eerst wel weten hoe het allemaal in 

elkaar zit.”

• “Veiligheid en duurzaamheid worden steeds belangrijker. Een 

gemeente die hierin vooruitstrevend is, kan daarin het verschil 

maken.”

• “Veiliger en sneller is natuurlijk altijd prettig en als het dan ook 

nog tegen een redelijk prijs kan !  Maar het moet natuurlijk wel 

bewezen stabiel zijn.”

• “Beslissingen kunnen rationeler genomen worden, wat de 

leefbaarheid van de stad vergroot. Privacy is echter nog een 

belangrijk onderwerp.”

• “Tot op zekere hoogte handig, maar ook risico's op storingen 

of crimineel gebruik. Zorgvuldig doen.”

• “Mits veilig (privacy, persoonsgegevens) kan het 

vergemakkelijken, versnellen, verbeteren, etc.”

Positief gevoel - woonconsumenten Positief gevoel - professionals



Verschillen tussen Consument & Professionals
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Consumenten Proffesionals Gemeenten

Partij die de leidende 

rol moet nemen

Gemeenten 33% 46%

Landelijke overheid 26% 18%

Bedrijfsleven 5% 11%

Alle partijen samen 1% 13%

Provincies 9% 4%

Woningcorporaties 4% 0%

woonconsumenten 1% 1%

14% van de 

woon-

consumenten ziet 

haar gemeente 

als Smart City. 

Onder 

professionals is 

dit 21%. 

% (zeer) veel 

behoefte

% draagt het meest bij 

aan een prettiger 

samenleving

% activiteit van de 

gemeente

Gezondheid & welzijn 39% 76% 27% 27% 7% 30%

Energie 38% 71% 6% 2% 11% 48%

Mobiliteit 25% 63% 4% 11% 7% 42%

Waterbestendigheid 36% 58% 2% 2% 5% 40%

Stedelijke ontwikkeling 21% 54% 3% 13% 8% 37%

Veiligheid & leefbaarheid 42% 53% 41% 34% 10% 36%

Circulaire economie 26% 40% 7% 6% 6% 43%



Ziet men het gemak van Smart  Cities?

Consumenten en vakwereld
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Ethisch kader
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Uitleg

Thema Stelling woonconsumenten Stelling professionals

Machtsverhoudin

gen

Ik wil zelf controle houden over mijn eigen 'slimme' apparatuur. Ik vindt dat iedere Nederlander zelf controle moet kunnen houden 

over hun eigen 'slimme' apparatuur.

Privacy Organisaties die data van mij verzamelen moeten wij altijd om 

toestemming vragen.

Ik vind dat mijn organisatie altijd toestemming moet vragen om 

gegevens van Nederlanders te verzamelen.

Veiligheid Ik vertrouw erop dat de gemeente veilig omgaat met de gegevens 

die zij verzamelen.

Ik vertrouw erop dat mijn organisatie veilig omgaat met de 

gegevens die zij verzamelen.

Rechtvaardigheid Ik vertrouw erop dat de data die over mij verzameld wordt niet in 

mijn nadeel gebruikt wordt.

Ik vertrouw erop dat mijn organisatie de data die zij verzamelt niet in 

het nadeel van de Nederlander zal gebruiken.

Menselijke 

waardigheid

Ik vind het een goede ontwikkeling dat nieuwe technologieën steeds 

meer taken uit handen nemen van mensen.

Ik vind het een goede ontwikkeling dat nieuwe technologieën steeds 

meer taken uit handen nemen van mensen. 

Autonomie Ik pas mijn gedrag aan als ik weet dat ik gemonitord wordt. Ik denk dat Nederlanders hun gedrag aanpassen als zij weten dat 

zij gemonitord worden.

Controle Ik vertrouw erop dat wij als samenleving voldoende controle houden 

over onze eigen gecreëerde technologie.

Ik vertrouw erop dat wij als samenleving voldoende controle houden 

over onze eigen gecreëerde technologie.



Ethisch kader
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Consument & professional

Consumenten Professionals

Machtsverhoudingen

Privacy

Veiligheid

Rechtvaardigheid

Gemak

Menselijke waardigheid

Autonomie

Controle

(Zeer) mee oneens Neutraal (Zeer) mee eens Weet niet/ geen mening

77%

76%

51%

46%

34%

33%

33%

44%

17%

17%

28%

28%

43%

39%

39%

32%

17%

22%

15%

24%

21%

19%

9%

8%

5%

86%

75%

76%

76%

77%

57%

53%

34%

9%

10%

11%

10%

17%

26%

26%

26%

12%

10%

11%

4%

15%

17%

36%

5%



Management Samenvattting
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Nog aanpassen

Samenvatting & Conclusies
Smart City. Voor de één is het een dagelijkse werkelijkheid, voor de ander een ver-van-het-bed-show. En weer een derde zit daar 

tussenin. Maar hoe “smart” zijn de Nederlandse overheden, adviesbureaus en woningcorporaties nu echt? USP Marketing 

Consultancy heeft in samenwerking met Future City Foundation en ROm/Stadszaken.nl onderzoek gedaan naar deze 

ontwikkeling. Voor dit onderzoek werden in augustus 2018 ruim 1000 woonconsumenten en 215 professionals ondervraagd. 

Het internet 

mag nog wel 

wat sneller. 

Infrastructuur 

moet beter

De Digitale 

kennis moet 

naar een hoger 

plan, zeker bij 

gemeenten

Op veel 

toepassingsge

bieden is nog 

geen ervaring 

opgedaan dan 

wel beleid 

gemaakt

De meeste 

pilots zijn 

gedaan rond 

thema 

mobiliteit en 

energie (mn

corporaties)

Veiligheid & 

leefbaarheid 

en Gezondheid 

& welzijn 

spreken het 

meest aan bij 

consumenten 

Professionals 

onderschatten 

belang 

Veiligheid & 

leefbaarheid

Professionals 

zien veel meer 

het gemak van 

SC dan 

consumenten 

(34% vs 77%)

Controle 

houden en 

privacy zijn het 

belangrijkst 

voor 

consumenten

Bekendheid 

Smart City 

laag bij 

consumenten 

(13%)

Na uitleg staat 

ca 50% van de 

consumenten 

positief 

tegenover 

Smart Cities

1. Investeer in 

Infrastructuur & kennis

2. Leer via pilots

3. Leg de consument uit

wat voordelen zijn

4. Borg randvoorwaarden

als controle & 

veiligheid! 
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Contact
Meer weten over het onderzoek of zelf een thema onderzoeken?

Annika van Wensveen, Project Manager 
Annika houdt zich binnen USP Marketing Consultancy bezig 

met vraagstukken op het gebied van optimalisatie van 

dienstverlening, klanttevredenheid en leefbaarheid. 

T: 010 – 800 2706

E: vanwensveen@usp-mc.nl

http://www.linkedin.com/in/annika-van-wensveen-38219630
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