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1. Professor Ying Long, School of Architecture,  Tsinghua University 

Long beschrijft hoe in de afgelopen paar maanden in China Smart Technology wordt toegepast in de 

aanpak van de coronacrisis. Het gebruik van Smart Technology is opgekomen na de SARS uitbraak in 

2003. Een belangrijk instrument hierin is het zogenoemde ‘Internet of Things’, waarbij data-

uitwisseling makkelijk plaatsvindt. Een aantal voorbeelden hiervan: 

- Big data van verkeersstromen waardoor de meeste efficiënte routes kunnen worden 

aanbevolen aan alle voertuigen die medisch materiaal  vervoeren, om tijdig en met zo min 

mogelijk oponthoud te kunnen arriveren op hun bestemming. 

- Monitoren van medisch afval om het gehele proces van afvalmanagement in kaart te 

brengen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van barcodes op afvalzakjes en containers maar ook 

mobile computing (praten tegen computers voor invoer) en draadloos internet om 

afvalwagens te volgen. 

- Gebruik van slimme sensoren zoals een camera – ontwikkeld door Alibaba Group – die 

automatisch mensen zonder gezichtsmaskers identificeert, om deze vervolgens real-time er 

op te wijzen en kruisbesmetting te voorkomen. Daarnaast is er een alarm in quarantaine 

gebieden die afgaat wanneer bewoners binnenkomen of naar buiten gaan.  

- Gebruik van robots in zowel medische context als in het dagelijks leven. Zo zijn er robots die 

eten leveren aan bewoners in quarantaine in Hangzhou. De Saiterobot wordt gebruikt door 

artsen om medicijnen te leveren aan patiënten zonder met hen in contact te komen. Deze 

robots zijn in staat om zelf deuren te openen of de lift te pakken en 1 robot vervangt (qua 

efficiëntie) 3 menselijke bezorgers. Een ander soort robot begeleidt patiënten in 

ziekenhuizen en is in staat om een eerste diagnose uit te voeren en werk uit handen van 

artsen te nemen. Daarnaast worden er ook robots en drones ingezet om gebieden of 

ziekenhuizen te desinfecteren. Supermarkten maken ook meer gebruik van zelf-scan kassa’s 

en de politie zet drones in om mensen te waarschuwen. 

 

Er wordt ook gebruik gemaakt van Virtual Reality in de volgende gebieden: 

- Medische diagnose op afstand door gebruik te maken van speciale robots, terwijl patiënten 

ook (virtueel) bezocht kunnen worden door familieleden.  

- Virtueel toerisme neemt ook snel toe; steeds meer musea maken het mogelijk om een 

virtueel bezoek te brengen. Voor sportieve activiteiten zijn er ook steeds meer 

mogelijkheden om thuis te kunnen sporten met een VR-bril. 

- Virtuele bezichtiging wordt ook steeds meer toegepast door bedrijven om auto’s of 

woningen te kunnen blijven verkopen.  



 

Op het gebied van infrastructuur worden ‘slimme constructies’ ook toegepast: 

- Pre-fabricated Construction, waarbij bouw-onderdelen snel kunnen worden geïnstalleerd, 

wordt bijvoorbeeld gebruikt om op zeer korte termijn een ziekenhuis uit de grond te 

stampen.  

- Urban Forest System (UBF) wordt toegepast in stedelijke bebouwing om zelfstandig de 

omgeving te monitoren (brandveiligheid, netwerkmanagement e.a.). 

 

Voor het monitoren van data is Blockchain een veelgebruikte technologie: 

- Backtrack van reizigers; de data van de reisplanner-app MaaS wordt bijvoorbeeld gebruikt 

om de routes van reizigers in kaart te brengen met blockchain. Hiermee wordt ook duidelijk 

welke personen in besmet gebied zijn geweest en kunnen andere reizigers worden 

gewaarschuwd per locatie. 

- Informatie van onderwijsinstellingen wordt ook verzameld met blockchain; hierbij gaat het 

m.n. om medische gegevens van studenten en de staf (Shandong University). 

- Transparantie bevorderen van het gehele proces van anti-epidemische materialen gebeurt 

ook middels blockchain (Alibaba Group). Er is een speciaal systeem opgezet dat dit proces 

monitort waarbij alle materiaal gevolgd kan worden. 

 

Een andere belangrijk gebied waar Smart Technology wordt toegepast is de deeleconomie: 

- Auteursrechten worden gekocht door bedrijven (e.g. Tik Tok) om bijvoorbeeld films 

toegankelijk te maken voor alle Chinese burgers. Sinds de uitbraak van de coronacrisis zijn 

alle bioscopen gesloten. 

- Aanbod gratis onderwijs neemt ook toe. Tsinghua University biedt bijvoorbeeld 1000 

MOOC’s aan. 

- Een speciale app voor zorgmedewerkers biedt hun de exclusieve mogelijkheid om gratis 

vervoer te regelen (“Tailored Cars”), sinds het openbaar vervoer plat ligt in Wuhan.  

- Een Total Factor Scenario’s Assistance Program wordt gedeeld met alle regio’s en gebieden 

in China om data m.b.t. de crisis makkelijk bij te houden en de reactiesnelheid van 

crisisteams te verkorten.  

 

Long benadrukt dat ondanks de algehele steun vanuit ministeries voor Smart Technology zeker niet 

alle initiatieven positief werden beoordeeld, aangezien slechts een aantal effectief bleken te zijn 

tijdens de crisis. Deze initiatieven zijn echter bijna allemaal genomen door internet bedrijven en de 

innovatie sector en nauwelijks door de overheid zelf. Al met al zijn, volgens Long, de huidige 

ervaringen met Smart Technology veelbelovend voor de toekomst. Daarbij in acht nemend dat i.v.m. 

privacywetgeving niet alles 1 op 1 te vertalen is naar onze situatie. 

 

 

 

 



2. Liora Shechter, CIO & Smart City Director, Tel Aviv 

Shechter deelt haar ervaringen met de aanpak van de coronacrisis vanuit de gemeente Tel Aviv. Net 

als in andere landen zijn er vanuit de overheid direct noodmaatregelen getroffen in Israël, zoals het 

sluiten van scholen, social distancing en een beperkte lockdown. Alle medewerkers van de gemeente 

werken vanuit huis (Zoom), waarbij de klantenservice ook vanuit huis opereert. Een app is ontwikkeld 

die (kwetsbare) bewoners direct in contact brengt met de gemeente als zij hulp nodig hebben. 

Daarnaast wordt een ‘nieuws flash’ opgezet die alle bewoners op de hoogte houdt m.b.t. nieuwe 

maatregelen en initiatieven.  

Een ander initiatief is de opzet van een Virtual Hackathon, waarbij de grootste uitdagingen van de 

gemeente op een online platform worden gezet. Daarbij kunnen groepen zich aanmelden met ideeën 

om deze uitdagingen op te lossen. Hierbij krijgt elke groep ook begeleiding van een mentor vanuit de 

gemeente en uiteindelijk wordt er een winnaar uitgeroepen voor het beste idee. De Hackathon staat 

open voor iedereen. In eerste instantie was het doel van de hackathon om een oplossing te vinden 

voor de volgende uitdagingen: (1) Hoe kan de gemeente virtueel in stand blijven ten tijde van een 

crisis? (2) Hoe kan het contact met bewoners in stand worden gehouden? (3) Welke innovatieve 

oplossingen kunnen het leven makkelijker maken tijdens de coronacrisis? 


