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COVID-19 heeft duidelijkgemaakt hoe kwetsbaar steden en 
stedelijke gebieden zijn ten aanzien van grootschalige disrupties. 
Wereldwijd werden stadsbestuurders geconfronteerd met 
de grootste gezondheidscrisis en economische uitdagingen 
van de moderne tijd. Sindsdien staat een verbetering van de 
gezondheidsinfrastructuur en de algemene reactiesnelheid 
bovenaan de agenda.

Slimme stadstechnologieën zijn essentieel om het herstel een 
duwtje in de rug te geven en veerkrachtiger te worden ten 
aanzien van toekomstige schokken. Bovendien zorgen ze voor 
meer efficiëntie en een betere levenskwaliteit. Naarmate steden 
in nieuwe technologieën investeren en ze ook gaan gebruiken, 
hebben we nood aan een degelijk beleid om risico's inzake 
privacy, cyberveiligheid en duurzaamheid te voorkomen en te 
beperken. Deloitte wil steden helpen om best practices te delen 
en veerkrachtiger te worden en heeft daarom technologische 
oplossingen, raamwerken en een strategische aanpak ontwikkeld 

36 pilootsteden namen deel aan een onderzoek om het nut van de roadmap te evalueren en bij te dragen aan de ontwikkeling van 
proefprojecten en beleidsbenchmarks voor andere steden. Deze samenvatting is gebaseerd op het rapport Governing Smart Cities: 
Policy Benchmarks for Ethical and Responsible Smart City Development van het World Economic Forum, waarin de bevindingen uit het 
onderzoek zijn opgenomen, samen met de bevindingen uit de vijf benchmarkrapporten over elk modelbeleid.

Source: World Economic Forum
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voor belangrijke aspecten van stedelijke transformatie, waaronder 
visie, bestuur, infrastructuur en financiering. Daarnaast hebben 
we ook in onderzoek geïnvesteerd om steden te helpen omgaan 
met de uitdagingen van morgen. Ons initiatief  ‘Urban Future with 
a Purpose’ brengt de voornaamste belanghebbenden samen rond 
de tafel voor een gesprek over belangrijke trends die steden op 
hun radar moeten hebben.

Deloitte werkt momenteel samen met het World Economic 
Forum en de G20 Global Cities Alliance om steden te helpen 
met een beleid rond slimme technologie. Na het akkoord 
van de G20 in 2019 werd de G20 Global Smart Cities Alliance 
opgericht om steden een fundamenteel beleid inzake slimme 
stadstechnologieën te helpen ontwikkelen en toepassen. Zo 
heeft de Alliance een roadmap rond vijf grondbeginselen en een 
bijhorend modelbeleid opgesteld die steden als leidraad kunnen 
gebruiken.
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