
 
 

Nieuwsbrief Decentrale Data Community 

Kennis 
In het formulier heeft aan aantal van jullie aangegeven meer te willen weten over het gebruik van 
data door (lokale) overheden.  

Check dit toffe filmpje van de studenten Integrale Veiligheid. 
 
Wil je weten welke cijfers en data Breda allemaal bijhoudt over ons en de stad?  

1. https://data.breda.nl/  
2. https://breda.incijfers.nl/dashboard/  

 
 
Twee links die je het gebruik en misbruik van data laten ervaren 

1. Podcast NRC - CBS - T mobile 
2. De Waarzegger 

-------------------------------------------------------------------------
Verbinding 
Als community zijn we het liefst met elkaar in contact en verbonden. Dit doen we door open en 
transparant met elkaar informatie te delen. Enerzijds door deze mails en de workshops en anderzijds 
ook door te laten zien hoe andere community leden kijken naar de verschillende onderwerpen mbt 
DAO. Ben je benieuwd wat alle community leden hebben geantwoord in het online vragenformulier?  

Check ze hier 

------------------------------------------------------------------------- 

Actie DAO 
Graag werken we met jullie samen in een constructieve en duurzame samenwerking. Dit willen we 
organiseren in een Decentralized Autonomous Organization, een DAO.  
Er zijn andere manieren zoals een coöperatie maar we kiezen er bewust voor om van de traditionele 
organisatievormen af te stappen, zodat we kunnen ervaren en onderzoeken of een geheel nieuwe 
organisatievorm bijdraagt aan een gelijkwaardige samenwerking. Dus een DAO. De eerste van Breda 
en misschien wel in Nederland.  
 

Samen met jullie en de studenten doen we onderzoek naar de meest geschikte (technische) 
oplossing die ons kan ondersteunen in onze organisatie.  
 

Wil je graag een rol spelen in de kennis en ervaring opdoen van een DAO?  

 

Meld je hier aan! 

https://drive.google.com/file/d/1ZLfaAaywMXz21Ngp-DTMKDfZj0juiR7q/view?usp=sharing
https://data.breda.nl/
https://breda.incijfers.nl/dashboard/
https://www.nrc.nl/nieuws/2021/03/11/hoe-het-cbs-en-t-mobile-de-privacy-van-miljoenen-nederlanders-schonden-a4035124
https://www.youtube.com/watch?v=E8gBOSsMwZw
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1r4oKHaY1JmcWvzS6p1QdHN3B_LwPCL7pDTWuvqx0Fso/edit#gid=2084219153
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXLRIY-2A8pb7XRSgdF9_9kiJEj8YkSpdSfJAtC2Yxi37ydg/viewform


 
 

 
Wil je meer weten over een DAO dan kun je alvast inlezen 

1. DAO  beginner’s guide (Engels) 
2. DAO of DAO’s 

------------------------------------------------------------------------- 

Actie Groen, Gastvrij, Grenzeloos 
We willen jullie een aantal Casussen voorleggen waarmee we aan de slag kunnen. Daarin nemen we 
met elkaar de eigenaarschap, zeggenschap en waardering onder de loop.  
We hebben voor de eerste longlist gekeken naar jullie antwoorden in het formulier én gekeken waar 
ze in de Bredase thema’s vallen, Groen, Gastvrij en Grenzeloos.   

Groen 
Groen: stad waar je graag buiten bent Natuur zit in onze natuur. Breda is ontstaan uit 
de samenloop van twee natuurlijke waterstromen, wat de hele leefomgeving een 
natuurlijke voedingsbodem maakt voor weelderige groengebieden. Daar zijn we 
zuinig op en daar zorgen we met veel partijen zoals Staatsbosbeheer en het 
Waterschap en allerlei bewonersinitiatieven zo goed mogelijk voor, op een zo 
duurzaam mogelijke manier. Regenwater uit onze nabije omgeving voedt het vele 
groen binnen en rondom de stadsgrenzen. Dit alles maakt Breda tot een stad die 
leven, wonen, werken en ontspannen samenbrengt. Een stad waarbinnen je graag 
buiten bent. Een stad waar je tot rust en tot jezelf komt. Onze Groen-ambitie voor 
2030 vloeit hier op natuurlijke wijze uit voort: In 2030 ligt Breda als eerste Europese 
stad in een park. 

 

 
1. Zwerfafval in Breda 

1. Literati app; een citizen science project ism Avans waarin inwoners zwerfafval op de 
kaart kunnen zetten. 

2. Waar zijn deze data? 
3. Wat kunnen we ermee? 
4. Hoe worden we, de citizens, gewaardeerd? 

2. Energiegedrag in huis 
We weten hoeveel energie we gebruiken en welke apparaten we wanneer aanzetten. Zo 
meten we ons energiegedrag. Denken we, want waarom gebruiken we de apparaten op 
bepaalde tijdstippen? Met welk vermogen? 
Met speciale energiegedrag sensoren gaan we dit uitzoeken. Uiteraard kijken we hier 
zorgvuldig naar de eigenaarschap, zeggenschap en waardering van onze data 

3. Natuur Tuintellingen  
4. Hittesensoren in de stad 

Gastvrij 
Gastvrij: ontmoeting staat centraal Bekenden, maar ook nieuwe gezichten ontmoeten 
staat centraal in een stad die mensen samenbrengt. Een stad waar mensen naar 
elkaar omkijken, waar we elkaar wat gunnen. Een stad waar we aandacht hebben 

https://linda.mirror.xyz/Vh8K4leCGEO06_qSGx-vS5lvgUqhqkCz9ut81WwCP2o
https://www.notboring.co/p/the-dao-of-daos


 
voor elkaar en onze omgeving, waarmee we internationaal het goede voorbeeld 
geven. Onze Gastvrij-ambitie voor 2030 sluit hier naadloos bij aan: In 2030 dragen 
we de Bredase mind-set wereldwijd uit in onze stadsambassades en vijf 
metropoolsteden. 

 
 

1. Een straat, een buurtje, of zelfs één gebouw als experimenteerplek om daar de mensen de 
impact van data te laten zien en data te laten bijdragen. 

2. Mobiliteit: hoe bewegen bewoners zich door de stad heen, waarvoor, wat brengt hun 
hier?  We denken aan een gebouw: waarom komen mensen? Wat doen ze er? Met wie? 
Waarom gaan ze weer weg?  

Grenzeloos 
Grenzeloos: smeltkroes van andersdenkenden Bredanaars denken niet graag in 
beperkingen en kijken over grenzen heen. Door haar internationale achtergrond en 
gunstige geografische ligging brengt Breda bedrijven, studenten en toeristen 
(bezoekers) uit de hele wereld samen. Als grenzeloze gemeente staan we voor 
andersdenkenden, die onze stad als creatieve smeltkroes verrijken. Als belangrijk 
knooppunt in Noordwest-Europa is Breda bovendien een stad die infrastructuren 
samenbrengt. Hiermee verbinden we mensen in een steeds grotere omgeving, 
nationaal en internationaal zowel fysiek als digitaal. Onze Grenzeloos-ambitie voor 
2030 liegt er dan ook niet om: Ambitie Grenzeloos In 2030 sta je vanuit Breda in 
drie kwartier in Parijs, Berlijn, Londen of Kopenhagen.  

 
 

1. We vinden het nog lastig om hier een data-casus bij te vinden.  
2. Wie heeft hier ideeën bij?   

Stuur een mail naar stefanie@urbanlivinglabbreda.nl  

 

Fijn weekend allemaal en tot 6 april 

Dikke groet van Stef en Tim 

mailto:stefanie@urbanlivinglabbreda.nl
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