
Wat bieden wij 
jouw stad?

Je eigen lokaal toegespitste 
TransformCity® dashboard

Gebruikslicentie inclusief 
technische updates voor de 

eerste drie jaar

Online en on-site inventari-
satie, training en technische 

ondersteuning

Inzet van onze expertise, 
ervaring en ons netwerk om 

lokaal draagvlak en een verdien-
model rondom het dashboard op 
te bouwen 

Besloten event waar deelne-
mende steden hun aanpak 

delen en kennis uitwisselen met 
elkaar en andere experts

Toegang tot het Transform-
City® online kennis- en 

netwerkplatform dat in ontwik-
keling is voor direct en exclusief 
contact met alle deelnemende 
steden, aanjagers en belangheb-
benden

Toegang tot gerichte prak-
tische en theoretische 

informatie gedeeld door ons 
expert-netwerk

Stedelijke ontwikkeling is een 
dynamisch en interactief proces 
waarbij overheden steeds meer 
vragen en input krijgen vanuit de 
markt en de stad. Met het Trans-
formCity® dashboard kunnen 
informatie en ideeën overzich-
telijk gedeeld worden en raken 
partijen en personen direct aan 
elkaar verbonden. Stedelijke 
ontwikkeling is nu 24/7 voor 
iedereen toegankelijk voor infor-
matie, co-creatie en realisatie. 

Het dashboard houdt iedereen 24/7 op de hoogte van ontwikkelin-
gen in eigen stad of wijk. Ook biedt het dashboard hen de mogelijk-
heid om eigen ideeën en projecten toe te voegen, te crowdfunden 
en samenwerkingen aan te gaan. 

Overheden kunnen via het dashboard hun data, plannen en kaders 
delen. Ook biedt het dashboard hen direct toegang tot een groei-
end netwerk aan actieve belanghebbenden die meedenken over, en 
meewerken aan de mogelijkheden van de stad.

TransformCity® is een actiege-
richt en lokaal online gebieds-
dashboard dat storytelling, 
data-uitwisseling, co-creatie, 
crowdsourcing en crowdfun-
ding integreert. Alle inwoners, 
bedrijven, organisaties en de 

overheid kunnen rechtstreeks 
informatie en ideeën met 
elkaar uitwisselen en samen 
aan projecten en hun stad 
werken.

Doordat het mogelijk is om op 
elkaars informatie te reageren 
vanuit je eigen profiel, werkt het 
dashboard als een sociaal net-
werk en hebben belanghebben-
den direct contact met elkaar en 
met de gemeente. Gemeenten 

hoeven niet meer als tussen-
persoon op te treden. Eigenaren 
van plannen en ideeën, maar ook 
inwoners, worden zelf verant-
woordelijk voor hun participatie. 

Het dashboard geeft aan welke gebouwen beschikbaar zijn, wie de 
huidige eigenaren zijn, wat de huidige kaders zijn die de gemeente 
stelt aan de locatie en welke plannen of ideeën er zijn vanuit de stad 
of collega’s. 

YOUR CITY’S 
SOCIAL 
NETWORK 
AND URBAN 
DEVELOPMENT 
DASHBOARD

Inwoners, bedrijven 
en organisaties

-

Overheid 
-

TRANSFORMCITY®
-

Social network
-

Ontwikkelaars en beleggers
- 

Learn from 
other cities

-
TransformCity® groeit op dit moment uit tot een multidiscipli-
naire netwerkorganisatie met hoogwaardige experts. Ons doel 
is om ons nationale en internationale netwerk uit te blijven bou-
wen en vooruitstrevende inzichten, kennis en ervaring uit te wis-
selen. Zo maken we samen betere steden!

Over TRANSFORMCITY®
-
TransformCity® is in 2015 opgericht door Saskia Beer. Opge-
leid als architect, gaf zij haar rol aan het begin van de crisis een 
andere draai. In 2010 begon zij in kantorengebied Amstel3 in 
Amsterdam Zuidoost te experimenteren met nieuwe vormen van 
collectieve stedelijke ontwikkeling. Onder de naam Glamour-
manifest bouwde ze middels vrolijke doch serieuze acties en 
campagnes een netwerk op van uiteenlopende belangheb-
benden, waaronder vele gebruikers, beleggers en de gemeente. 
Dit netwerk wordt steeds sterker en draagt inmiddels de nieuwe, 
gebiedseigen naam ZO!City. 

Onlangs lanceerden wij de eerste pilot in Amstel3, Amsterdam 
Zuidoost. Bekijk het dashboard-pilot en het netwerk op zocity.nl.

MEER INFORMATIE
Heeft je interesse in het dashboard of heb je vragen? 
Mail ons via info@transformcity.com voor meer details. Je kunt 
ook alvast kijken op transformcity.com of linken via Twitter  
@ Transform_City!

-
IN MEI WONNEN WE DE TWEEDE PRIJS VAN DE INTERNA-
TIONALE LE MONDE SMART CITIES INNOVATION AWARDS 
2016 VOOR BURGERPARTICIPATIE!

Uitwisseling
Steden, stadmakers en inwoners kunnen via ons platform kennis en 
ervaring delen over het gebruik van het dashboard en het transfor-
meren van steden. 

Multidisciplinair netwerk 
Laat je inspireren en ondersteunen door ons netwerk in storytelling, 
data, financiële innovatie, de participatiesamenleving, duurzaam-
heid, community building et cetera. Hoe meer steden deelnemen, 
hoe groter ons internationale netwerk wordt! 

Showcase
Deel je projecten met andere steden via ons platform en maak ge-
bruik van onze PR-ondersteuning om een groter publiek te bereiken.

Costumise your 
dashboard
-
Het dashboard heeft een flexibele basis en is hierdoor zowel 
technisch als inhoudelijk aan te passen aan je wensen. Zo raakt 
je dashboard onderscheidend van andere steden en wordt het 
echt een herkenbaar onderdeel van je gebied of stad!

Schaal
Je kunt je dashboard zowel op 
gebieds-, als wijk- en stadsni-
veau inrichten. 

Vormgeving
De stijl van de kaart, titels, 
logo’s, kleuren et cetera kunnen 
worden aangepast op je eigen 
huisstijl.

Content 
TransformCity® gaat over de 
transformatie van steden. 
Het menu kan volledig naar 
eigen inzicht worden ingericht 
en nieuwe thema’s kunnen 
eenvoudig worden toegevoegd. 
Je kunt kiezen of je je bijvoor-
beeld alleen op duurzaamheid of 
wonen richt of juist alle onder-
werpen aan bod laat komen.

Infrastructuur 
Het dashboard kan ook gezien 
worden als onderdeel van je 
bestaande website: het staat  
vrij hier wel of geen apart 
webadres voor te maken.

Interoperabiliteit
TransformCity® kan samen
werken met bestaande lokale 
oplossingen, zoals crowd-
fundingplatforms en (gemeen-
telijke) open data-sites.

Meer?
Het dashboard heeft een zeer 
flexibele techniek. Heb je meer 
wensen? Bespreek deze met ons!

Kostenindicatie
-

GOED OM TE WETEN
- TransformCity® heeft geen externe investeerders of aandeelhou-

ders en stelt de belangen van de steden altijd bovenaan
- De data die het dashboard toont, zijn geen eigendom van Trans-

formCity®. TransformCity® zal de data nooit doorverkopen
- Het dashboard kan ingezet worden om een lokaal verdienmodel 

op te zetten. Naast de crowdfund-optie kunnen beleggers en ont-
wikkelaars mee-investeren in ruil voor een betere zichtbaarheid 
op het dashboard
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De uiteindelijke kosten zijn 
afhankelijk van je wensen. De 
basis die wij bieden, komt tot 
de volgende kostenindicatie: 

Gebied: €25.000,- voor een 
volledige website met eigen 
gekozen onderwerpen en aange-
past op je bestaande huisstijl.

Stad: tussen de €75.000,- en 
€150.000,-, afhankelijk van de 
grootte van jouw stad, voor een 
volledige website met eigen 
gekozen onderwerpen, door- 
klikbaarheid naar wijken of 
gebieden en aangepast op je 
bestaande huisstijl. 

Thema stad: voor een dash-
board van jouw stad met slechts 
één of twee thema’s, bijvoorbeeld 
mobiliteit en/of duurzaamheid, 
betaalt je tussen de €25.000,- 
en €50.000, afhankelijk van de 
grootte van de stad. 

[Bovenstaande bedragen zijn 
exclusief 21% BTW]. 
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1 Projects and 
ideas

Iedereen kan ideeën en initiatie-
ven voor het gebied eenvoudig 
delen door deze op de kaart te 
plaatsen. 

Area 
information
- 

4 Timeline
   transformation 
Scroll door de transformatie met 
de tijdlijn. Deze toont recente 
veranderingen en toekomstplan-
nen en -visies.

2 Interaction 

Het dashboard is volledig inter-
actief en maakt het makkelijk 
om rechtstreeks te reageren op 
plannen en ideeën. Ideeën krijgen 
direct feedback uit het lokale 
netwerk, waardoor ook draagvlak 
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Er zijn ook gedetailleerde datasets beschikbaar over bijvoor-
beeld mobiliteit, duurzaamheid en regelgeving.

3 Crowdfunding

Dankzij de crowdfund-optie word- 
en middelen slim gekoppeld en 
gedeeld om zo projecten reali-
seerbaar te maken.

 

De kaart toont klikbare elementen, zoals gebouwen, parken, sta-
tions, et cetera, die veel informatie bevatten. Onderwerpen zijn 
volledig aan te passen naar eigen wens. De pilot ZO!City bevat 
onderstaande informatie en heeft de data deels van de gemeen-
te gekregen en deels zelf verzameld uit verschillende bronnen. 

Property: functie, beschik-
baarheid, bruto vloeroppervlak, 
bouwjaar, ground space index 

Mobility: openbaar vervoer, 
parkeerplaatsen (fiets en auto), 
deelauto’s, deelfietsen, elektri-
sche laadpalen 

Environment: energielabel, 
geluidsoverlast, luchtvervuiling, 
potentie zonne-energie, zonne-
panelen (aanwezig), restwarmte, 
groene daken, wateropslag, 
afvalwater, stadslandbouw 

Policy: bestemming, maximale 
bouwhoogte, maximale gross 
space index, einde erfpacht, 
kavelgrens
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Area
transformation
- 

Building: faciliteiten, onderne-
mingen, organisaties en bouw-
projecten

Outdoor space: alles in de 
openbare ruimte, van bewegwij-
zering tot sportveld of boom

Infrastructure: wandelroutes, 
fietspaden, bruggen et cetera
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Iedereen kan op de kaart informatie delen over ontwikkelingen 
in gebouwen, nieuwe voorzieningen, de buitenruimte en infra-
structuur.
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dashboard
-
Het dashboard heeft een flexibele basis en is hierdoor zowel 
technisch als inhoudelijk aan te passen aan je wensen. Zo raakt 
je dashboard onderscheidend van andere steden en wordt het 
echt een herkenbaar onderdeel van je gebied of stad!

Schaal
Je kunt je dashboard zowel op 
gebieds-, als wijk- en stadsni-
veau inrichten. 

Vormgeving
De stijl van de kaart, titels, 
logo’s, kleuren et cetera kunnen 
worden aangepast op je eigen 
huisstijl.

Content 
TransformCity® gaat over de 
transformatie van steden. 
Het menu kan volledig naar 
eigen inzicht worden ingericht 
en nieuwe thema’s kunnen 
eenvoudig worden toegevoegd. 
Je kunt kiezen of je je bijvoor-
beeld alleen op duurzaamheid of 
wonen richt of juist alle onder-
werpen aan bod laat komen.

Infrastructuur 
Het dashboard kan ook gezien 
worden als onderdeel van je 
bestaande website: het staat  
vrij hier wel of geen apart 
webadres voor te maken.

Interoperabiliteit
TransformCity® kan samen
werken met bestaande lokale 
oplossingen, zoals crowd-
fundingplatforms en (gemeen-
telijke) open data-sites.

Meer?
Het dashboard heeft een zeer 
flexibele techniek. Heb je meer 
wensen? Bespreek deze met ons!

Kostenindicatie
-

GOED OM TE WETEN
- TransformCity® heeft geen externe investeerders of aandeelhou-

ders en stelt de belangen van de steden altijd bovenaan
- De data die het dashboard toont, zijn geen eigendom van Trans-

formCity®. TransformCity® zal de data nooit doorverkopen
- Het dashboard kan ingezet worden om een lokaal verdienmodel 

op te zetten. Naast de crowdfund-optie kunnen beleggers en ont-
wikkelaars mee-investeren in ruil voor een betere zichtbaarheid 
op het dashboard
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De uiteindelijke kosten zijn 
afhankelijk van je wensen. De 
basis die wij bieden, komt tot 
de volgende kostenindicatie: 

Gebied: €25.000,- voor een 
volledige website met eigen 
gekozen onderwerpen en aange-
past op je bestaande huisstijl.

Stad: tussen de €75.000,- en 
€150.000,-, afhankelijk van de 
grootte van jouw stad, voor een 
volledige website met eigen 
gekozen onderwerpen, door- 
klikbaarheid naar wijken of 
gebieden en aangepast op je 
bestaande huisstijl. 

Thema stad: voor een dash-
board van jouw stad met slechts 
één of twee thema’s, bijvoorbeeld 
mobiliteit en/of duurzaamheid, 
betaalt je tussen de €25.000,- 
en €50.000, afhankelijk van de 
grootte van de stad. 

[Bovenstaande bedragen zijn 
exclusief 21% BTW]. 
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Wat bieden wij 
jouw stad?

Je eigen lokaal toegespitste 
TransformCity® dashboard

Gebruikslicentie inclusief 
technische updates voor de 

eerste drie jaar

Online en on-site inventari-
satie, training en technische 

ondersteuning

Inzet van onze expertise, 
ervaring en ons netwerk om 

lokaal draagvlak en een verdien-
model rondom het dashboard op 
te bouwen 

Besloten event waar deelne-
mende steden hun aanpak 

delen en kennis uitwisselen met 
elkaar en andere experts

Toegang tot het Transform-
City® online kennis- en 

netwerkplatform dat in ontwik-
keling is voor direct en exclusief 
contact met alle deelnemende 
steden, aanjagers en belangheb-
benden

Toegang tot gerichte prak-
tische en theoretische 

informatie gedeeld door ons 
expert-netwerk

Stedelijke ontwikkeling is een 
dynamisch en interactief proces 
waarbij overheden steeds meer 
vragen en input krijgen vanuit de 
markt en de stad. Met het Trans-
formCity® dashboard kunnen 
informatie en ideeën overzich-
telijk gedeeld worden en raken 
partijen en personen direct aan 
elkaar verbonden. Stedelijke 
ontwikkeling is nu 24/7 voor 
iedereen toegankelijk voor infor-
matie, co-creatie en realisatie. 

Het dashboard houdt iedereen 24/7 op de hoogte van ontwikkelin-
gen in eigen stad of wijk. Ook biedt het dashboard hen de mogelijk-
heid om eigen ideeën en projecten toe te voegen, te crowdfunden 
en samenwerkingen aan te gaan. 

Overheden kunnen via het dashboard hun data, plannen en kaders 
delen. Ook biedt het dashboard hen direct toegang tot een groei-
end netwerk aan actieve belanghebbenden die meedenken over, en 
meewerken aan de mogelijkheden van de stad.

TransformCity® is een actiege-
richt en lokaal online gebieds-
dashboard dat storytelling, 
data-uitwisseling, co-creatie, 
crowdsourcing en crowdfun-
ding integreert. Alle inwoners, 
bedrijven, organisaties en de 

overheid kunnen rechtstreeks 
informatie en ideeën met 
elkaar uitwisselen en samen 
aan projecten en hun stad 
werken.

Doordat het mogelijk is om op 
elkaars informatie te reageren 
vanuit je eigen profiel, werkt het 
dashboard als een sociaal net-
werk en hebben belanghebben-
den direct contact met elkaar en 
met de gemeente. Gemeenten 

hoeven niet meer als tussen-
persoon op te treden. Eigenaren 
van plannen en ideeën, maar ook 
inwoners, worden zelf verant-
woordelijk voor hun participatie. 

Het dashboard geeft aan welke gebouwen beschikbaar zijn, wie de 
huidige eigenaren zijn, wat de huidige kaders zijn die de gemeente 
stelt aan de locatie en welke plannen of ideeën er zijn vanuit de stad 
of collega’s. 

YOUR CITY’S 
SOCIAL 
NETWORK 
AND URBAN 
DEVELOPMENT 
DASHBOARD

Inwoners, bedrijven 
en organisaties

-

Overheid 
-

TRANSFORMCITY®
-

Social network
-

Ontwikkelaars en beleggers
- 

Learn from 
other cities

-
TransformCity® groeit op dit moment uit tot een multidiscipli-
naire netwerkorganisatie met hoogwaardige experts. Ons doel 
is om ons nationale en internationale netwerk uit te blijven bou-
wen en vooruitstrevende inzichten, kennis en ervaring uit te wis-
selen. Zo maken we samen betere steden!

Over TRANSFORMCITY®
-
TransformCity® is in 2015 opgericht door Saskia Beer. Opge-
leid als architect, gaf zij haar rol aan het begin van de crisis een 
andere draai. In 2010 begon zij in kantorengebied Amstel3 in 
Amsterdam Zuidoost te experimenteren met nieuwe vormen van 
collectieve stedelijke ontwikkeling. Onder de naam Glamour-
manifest bouwde ze middels vrolijke doch serieuze acties en 
campagnes een netwerk op van uiteenlopende belangheb-
benden, waaronder vele gebruikers, beleggers en de gemeente. 
Dit netwerk wordt steeds sterker en draagt inmiddels de nieuwe, 
gebiedseigen naam ZO!City. 

Onlangs lanceerden wij de eerste pilot in Amstel3, Amsterdam 
Zuidoost. Bekijk het dashboard-pilot en het netwerk op zocity.nl.

MEER INFORMATIE
Heeft je interesse in het dashboard of heb je vragen? 
Mail ons via info@transformcity.com voor meer details. Je kunt 
ook alvast kijken op transformcity.com of linken via Twitter  
@ Transform_City!

-
IN MEI WONNEN WE DE TWEEDE PRIJS VAN DE INTERNA-
TIONALE LE MONDE SMART CITIES INNOVATION AWARDS 
2016 VOOR BURGERPARTICIPATIE!

Uitwisseling
Steden, stadmakers en inwoners kunnen via ons platform kennis en 
ervaring delen over het gebruik van het dashboard en het transfor-
meren van steden. 

Multidisciplinair netwerk 
Laat je inspireren en ondersteunen door ons netwerk in storytelling, 
data, financiële innovatie, de participatiesamenleving, duurzaam-
heid, community building et cetera. Hoe meer steden deelnemen, 
hoe groter ons internationale netwerk wordt! 
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