
Joop Veth van de gemeente Dordrecht merkt dat de overheid fl ink achterblijft bij de inzet van nieuwe technologie.

Fo
to

: J
ar

ko
 D

e 
W

itt
e 

va
n 

Le
eu

w
en

O
p een Dare2Cross-bijeenkomst 
– waar innovatieve partijen in de 
Drechtsteden kennis uitwisselen 
– kwam Joop Veth in contact met 

een bedrijf dat al veel experimenteert met 
AI. Veth is adviseur Strategie en Innovatie 
bij het cluster Wijken van de gemeente 
Dordrecht en betrokken bij het verbeteren 
van de Wijklijn. Al pratend kwamen ze op het 
idee om te onderzoeken of AI inzetbaar is bij 
meldingen over de openbare ruimte. 

Hoe werkt het?
Veth: ‘Om AI te gebruiken voor meldingen 
over de openbare ruimte is allereerst een 
grote foto-database nodig. Aan de hand 
van die foto’s kun je software trainen om 
in een fractie van een seconde de foto te 
herkennen die een melder stuurt, en te 
bepalen wat de klacht of melding is. Via 
gps wordt de exacte locatie bepaald. De 
software zal in de loop van de tijd steeds 
slimmer worden, omdat het systeem leert 
van zijn fouten.’

Wat levert het op?
Met AI wordt het makkelijker voor een 
bewoner om een melding doen. Veth: 
‘Het sturen van een foto via een app 
is voldoende. Nu moeten bewoners de 
melding zelf nog indelen in een categorie 
en subcategorie en een omschrijving geven. 
Een ander voordeel is dat de melding direct 

op de juiste plek komt. Nu komt nog zo’n 20 
procent van de meldingen op het verkeerde 
bureau terecht, doordat niet voor de juiste 
categorie is gekozen. Dit betekent extra 
werk en vertraging in de afhandeling. Dit 
kun je voorkomen met een goedwerkend 
AI-systeem.’

Leren door te experimenteren
De gemeente Dordrecht wil graag innove-
ren. Zo is er vanuit het programma Smart 
City een innovatiefonds. Vanuit dit fonds 
kunnen bedrijven en organisaties een 
subsidie of lening aanvragen. Veth merkt 
dat de overheid fl ink achterblijft bij de inzet 
van nieuwe technologie. ‘Gelukkig kwam er 
vanuit de Drechtsteden budget beschikbaar 
om een haalbaarheidsstudie te doen naar 
AI en de Wijklijn. Daaruit is gebleken dat het 
technisch inderdaad mogelijk is. De vervolg-
stappen vragen een fl inke investering. 
Daarom zijn we op zoek naar gemeenten 
die het project samen met Dordrecht verder 
willen trekken.’
Als alles meezit hoopt de gemeente 
Dordrecht in 2021 een goedwerkende app 
te kunnen lanceren. Ondertussen roept Veth 
op om vooral te blijven experimenteren: ‘De 
mogelijkheden zijn enorm. Als gemeenten 
kunnen we nog heel wat verbeterslagen 
maken met de inzet van nieuwe technologie. 
Laten we daarin vooral ook de samenwer-
king zoeken.’

In Dordrecht kunnen inwoners 

via de Wijklijn meldingen doen 

over de openbare ruimte, 

zoals het doorgeven van 

kapotte straatverlichting of 

een overvolle vuilnisbak. Het 

systeem gaat al een aantal jaar 

mee en is toe aan verbetering. 

De gemeente ging op zoek naar 

oplossingen om het melden 

makkelijker en e�  ciënter te 

maken en kwam uit op de inzet 

van Artifi cial Intelligence (AI).

Meer informatie: 
www.smartcitydordrecht.nl.

Artifi cial Intelligence

Makkelijker melden 
in Dordrecht

Ingezonden mededeling
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