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’Slimme stad kan ons op
anderhalve meter houden’

OPINIE Jan-Willem Wesselink, Future City Foundation

Als journalist moet je vaak verder
kijken dan je neus lang is. En dat
heb ik als onderwijsverslaggever

deze weken vaak moeten doen. Het was
een periode van ‘tussen de regels door
lezen’ en duiding proberen te geven op
wat er zich heeft afgespeeld op de scho-
len en in de huiskamers, waar kinderen
door hun ouders werden onderwezen.

In sommige gevallen ging dat laatste
heel goed: kinderen en ouders bouwden
in die weken van thuiszitten een betere
band op. Sommige ouders vertelden mij
dat deze periode zelfs een ‘eye-opener’
was om te zien waar hun kroost nou
dagelijks in de klaslokalen mee bezig
was. Gezinnen zaten weer eens in har-
monie aan de keukentafel, zonder het
gestress van alledag.

Maar helaas weegt dit geluk niet op
tegen de pijn die kinderen met een
moeilijke thuissituatie momenteel erva-
ren. Een op de vijftien kinderen heeft
jaarlijks te maken met huiselijk geweld
en opvoedkundigen maken zich grote
zorgen over een mogelijke toename van
dit geweld, wat nu moeilijker te signale-
ren valt. Ook werd duidelijk dat er nu
ruim 7000 kinderen ‘zoek’ zijn. Met
deze kinderen hebben scholen de afge-
lopen weken geen contact gehad en
niemand weet precies waar zij nu uit-
hangen. Scholen en de leerplicht zitten
met de handen in het haar.

Toen de scholen eind maart sloten,
leek de transitie naar het onderwijs op
afstand vlekkeloos te verlopen. Volgens
de onderwijsbonden had 95 procent van
de scholen in een aantal dagen tijd het
afstandsonderwijs geregeld. Hulde en

lof volgden, maar toen ik verder keek
en ‘tussen de regels door’ las, zag ik
toch een aantal pijnpunten: zo waren er
geen criteria gesteld aan het onderwijs
op afstand, waardoor sommige kinde-
ren dagelijks heel goed les van hun juf
of meester kregen via de webcam, ter-
wijl anderen alleen een boekje met
opdrachten door de brievenbus hadden
gekregen en ze het zelf maar moesten
uitzoeken. En hoe moet je überhaupt
thuis aan school als je geen laptop of
internet hebt? Het zijn vragen waar ik
mij de afgelopen tijd mee bezig heb
gehouden.

Vanavond laat het kabinet weten of de
scholen ook na de meivakantie gesloten
blijven. Er is de afgelopen tijd hard
gewerkt door de leraren, maar er zijn
vooral heel veel zorgen. Volgens des-
kundigen groeit de ongelijkheid tussen
kinderen snel en lopen achterstanden
op. De scholen openen lijkt het beste
voor de jeugd, maar is dat wel verant-
woord? En kunnen leraren nog wel
veilig hun werk doen?

Het zijn vragen waar niet alleen het
RIVM en het kabinet, maar ook ik als
journalist mee worstel. In een tijd waar
leraren en schoolleiders bang zijn, is
het dichthouden van scholen de makke-
lijkste oplossing, maar de gevolgen
daarvan zijn niet te overzien.

Angst is een slechte raadgever, zegt
mijn opa altijd. Het onderwijs moet
vertrouwen op de expertise van het
RIVM en ervan uit gaan dat zij een wel-
overwogen besluit zullen nemen. Als
onderwijsverslaggever blijf ik intussen
tussen de regels door lezen. 

Angst

Ouders zien nu waar
kroost mee bezig is 

Publiek observeren en
indien nodig bijsturen; bij
evenementen als Sail en
de Nijmeegse Vierdaagse
gebeurt het al. Jan-Willem
Wesselink verwacht dat
dit in de stad dagelijkse
werkelijkheid wordt, na
een pittige discussie over
privacy.
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Hoe leven we straks in de zogenoemde
anderhalvemetermaatschappij? Kunnen
we onze weg nog gaan, in de stad en op

het werk? Jan-Willem Wesselink voorziet
een ’slimme stad’, waarin met name de

gemeente digitaal stuurt hoe we ons ver-
plaatsen en elkaar op afstand houden. 

B
eetje bij beetje wor-
den de contouren
van het stedelijk le-
ven na corona
zichtbaar. En hoe-

wel de toekomst zich maar
lastig laat voorspellen, zeker
nu, lijkt het erop dat de an-
derhalvemeterstad een
slimme stad wordt. Los van
de vraag of we het als samen-
leving willen of er al aan toe
zijn: het kan. Technologieën
die ons helpen op afstand te
blijven, bestaan. Ze zullen
geen alomvattende oplos-
sing bieden, maar wel een
relevante rol gaan spelen. En
tijdens de intelligente lock-
down wennen we er snel
aan. Digitalisering is juist nu
urgent voor gemeenten en
andere overheden.

Straatcamera’s
In de anderhalvemeter-

stad wordt digitale crowd-
management - het in de ga-
ten houden van drukte en
beïnvloeden als dat nodig is -
een gemeentelijke taak. Ge-
holpen door bijvoorbeeld
slimme straatcamera’s die
registreren waar mensen te
dicht bij elkaar komen, kan
een lokale overheid een sig-
naal afgeven aan dat publiek.

Tegelijkertijd ontwikkelen
verschillende bedrijven
apps en apparatuur die aan-
geven of iemand te dicht bij
je komt, wat een vorm van
micro-crowdmanagement
is. In beide gevallen kan een
gemeente of veiligheidsregio
het voortouw nemen in het

gebruik van deze middelen.
Het inzetten van tools zo-

als camerasystemen zal er-
toe leiden dat de privacydis-
cussie opnieuw ontbrandt
en politiek wordt. Minister
Hugo de Jonge had het
woord corona-app nog niet
genoemd, of op social media
ging het al los over privacy.
En met succes, want in de
ideeënoproep van het minis-
terie van VWS werd expliciet
verwezen naar de privacy-
voorwaarden van de gele-
genheidscoalitie Veilig tegen
Corona. Dat is een mooi re-
sultaat voor de leden van de
coalitie, maar het was logi-
scher geweest als het Rijk
hier zelf al criteria had voor-
dat de minister het idee voor
de apps wereldkundig maak-
te. 

Ethiek
Het zal niet de laatste dis-

cussie over ethiek zijn; ook
bij bijvoorbeeld crowdmana-
gement moeten overheden
(landelijk en lokaal) ethische
en politieke afwegingen ma-
ken. Het is goed dat die dis-

cussie gevoerd wordt; de
slimme stad moet wel een
democratische stad zijn.

Thuiswerken
Digitalisering zal ook het

werken ingrijpend verande-
ren. De eerste kantoren zijn
al omgebouwd voor de nieu-
we tijd, maar het is niet ge-
noeg. In de anderhalveme-
tersamenleving is thuiswer-
ken de norm. Het leidt tot
minder volle kantoren, trei-
nen en wegen. Dat is mis-
schien lastig op te leggen
aan bedrijven, maar als
alle overheden dit
al als uitgangs-
punt nemen, is de
impact aanzien-
lijk, en is de
kans groot dat
bedrijven
volgen. 

Maar
dat kan al-
leen als er
goede en
veilige ap-
paratuur is
om thuis te
werken en als

die goed wordt beheerd.
Technologisering wordt een
kerntaak van gemeenten,
provincies en rijk en zij moe-
ten stevig investeren om de
echte top-it’ers aan zich te
binden. Dat lukt alleen als je
voorop wilt lopen in tech-
niek en als het werk tech-
nisch uitdagend is.

Crisis
De coronacrisis is ook een

financiële crisis. Een laag-
conjunctuur vraagt om
scherpe keuzes en data-ana-
lyse kan daarbij helpen,
want meten is weten. Voor
de aanbieders van produc-
ten en diensten op het ge-
bied van dataverzameling en
-analyse kunnen mooie tij-
den aanbreken. 

Uiteindelijk hebben al
het geteam, gezoom en ge-
webex ons een stuk digi-

vaardiger gemaakt. We wis-
ten natuurlijk al dat we altijd
verbonden zijn via het inter-
net, deze crisis laat zien hoe

belangrijk en vanzelfspre-
kend dat is. We zijn

een online samenle-
ving geworden en
hoe langer we thuis
moeten blijven, des
te normaler het
wordt. Dat is mis-
schien wel de be-
langrijkste ver-
andering. 
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