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Executive Summary
After presenting a first draft of an Integrated Action Plan (IAP) during the
Smart Impact project, the desire arose to set up a dynamic IAP. It is therefore
also deliberately chosen to have a visual IAP, which easily can be shared
with colleagues and which appeals to the imagination.
The dynamic IAP, as we have drawn it up, is, where possible geared to the
existing organizational structure, but also to the developments from the
various programs within the organization. There are particular challenges in
the following areas:
-

Further integration of the possibilities that data have to find solutions to
social problems
Use knowledge and experience of pilots from other cities when it
comes to comparable size / scale and problems
Explorations of concrete, proven means / techniques to answer the
policy issues we encounter.

Specifically, the following actions are now running (June 2018):
- The knowledge and experience of the past 2 years Smart Impact have
been shared within the organization , taking note of the opportunities
and opportunities that exist from the network that has been built up.
- The data officer for the Spatial Domain has taken note of the proposals
in the presentation. From this position, work will be done to continue
this in the first instance within the Spatial Domain.
- The Fraunhofer Institute is conducting exploratory talks from the
Strategy Department to further expand the built-up relationship. The
same line examines how form can be given to maintaining, extending
or not extending contacts with a number of other partner cities.
- For a number of programs (including Green and Water) it is being
examined how existing techniques can be applied to contribute to
policy objectives and to address the social issues surrounding
liveability.
- The Spatial Agenda explicitly states that we see opportunities with
regard to the use of data. We will soon be working on the concrete
translation of the new coalition agreement and this agenda to get to a
lecture program.

Samenvatting Integrated Action
Plan – gemeente Eindhoven
Na eerder tijdens het SmartImpact traject een eerste opzet gepresenteerd te
hebben van een Integrated Action Plan (IAP), ontstond steeds meer de wens
om een dynamisch IAP op te stellen. Er is daarom ook bewust gekozen vooral
een beeldend IAP te hebben, dat makkelijk deelbaar is met collegae en tot de
verbeelding spreekt.
Het dynamisch IAP zoals we dat opgesteld hebben haakt waar mogelijk aan
op de bestaande organisatiestructuur, maar ook op de ontwikkelingen vanuit
de verschillende programma’s. Er ligt vooral een uitdaging op de volgende
gebieden:
- Verdere integratie van de mogelijkheden die data hebben om tot
oplossingen voor maatschappelijke problemen te komen
- Gebruik maken van kennis en ervaring van pilots uit andere steden als
het gaat om vergelijkbare omvang/schaal en problematiek
- Verkenningen van concrete, beproefde middelen/technieken om de
beleidsvraagstukken waar we tegenaan lopen te kunnen
beantwoorden.
Concreet lopen nu (juni 2018) de volgende acties:
- De kennis en ervaring van de afgelopen 2 jaar SmartImpact is met
verschillende collegae gedeeld waarbij kennisgenomen is van de
kansen en mogelijkheden die er liggen vanuit het opgebouwde
netwerk.
- De data-officer voor het Ruimtelijk Domein heeft kennis genomen van
de voorstellen in de presentatie. Vanuit deze positie gaat gewerkt
worden om dit in eerste instantie binnen het Ruimtelijk Domein verder
weg te zetten.
- Met het Fraunhofer Instituut lopen vanuit de sector Strategie
verkennende gesprekken om de opgebouwde relatie verder uit te
breiden. In dezelfde lijn wordt bekeken hoe vorm gegeven kan worden
aan het in stand houden, al dan niet uitbreiden van de contacten met
een aantal andere partnersteden.
- Voor een aantal programma’s (waaronder Groen en Water) wordt
bekeken hoe bestaande technieken toe te passen zijn om bij te dragen
aan beleidsdoelstelling en de maatschappelijke opgaven rondom
leefbaarheid op te pakken.
- In de Ruimtelijke Agenda is expliciet opgenomen dat we kansen zien
ten aanzien van het gebruik van data. Er gaat binnenkort gewerkt
worden aan de concrete vertaling van het nieuwe coalitieakkoord en
deze agenda om tot een collegeprogramma te komen.
Zoals gezegd is dit een dynamisch plan. Op basis van de bestuurlijke bereik
of andere maatschappelijke veranderingen zal het mogelijk noodzakelijk zijn
kaders aan te passen of te veranderen.

