


“In this portfolio, several visual outputs of 
different projects are presented, ranging 
from concepts to webdesign. All project 
shown here were produced between 2007 
and 2012”.



scenarios

Expose - exploring public space
An alternative routeguide that evokes to divert 
from your standard route via location-based 
assignments given via the display. 2007 

lamp that changes 
color when tilted. 2007



sunLamp. A lamp that imitated 
natural sunlight insde the home.
The lamp follows the movements of 
the sun. 2009



"City branding' wordt belangrijker en er 
is een economisch belang voor zowel 
lokale als landelijke overheden en 
bedrijven om een goed imago 
neer te zetten. 

2015/2020: Na een stijging in incidenten in uitgaansgebieden in steden 
als Rotterdam en Utrecht, besluit de overheid in samenwerking met de 
lokale politiek om middelen beschikbaar te stellen in technologische 
ontwikkeling.

Scenario 1; technologisch optimisme

De stad moet veilig maar aantrekkelijk. 
Er wordt veel beroep gedaan in de 

maatschappij op 'responsible citizenship' ; 
niet alleen de overheid is verantwoordelijk, 

maar burgers zelf hebben invloed op 
allerlei processen (voorbeelden hier zijn 

OpenData,  Hackdeoverheid etc.)

Achtergrond

Het incident bleek lastig te herconstrueren 
door middel van alleen de bodycam beelden. 
Via 'crowdsourcing' worden mensen 
gevraagd mee te helpen in het verzamelen en 
'taggen van beelden en andere informatie die 
via steekwoorden automatisch is 
verzameld op een openbare, gemeentelijke 
website en/of app. 

Er is een incident in het centrum van Rotterdam. CCTV 
camera's kunnen niet zien wat er aan de hand is. 

Er wordt naar alle koppels 
omgeroepen om hun bodycam 
aan te zetten.

Via informatie in de 'cloud', informatie 
gedeeld door de burger, bedrijven en 
instellingen, weet de meldpost snel te 
achterhalen waar de broeierigheid in de 
stad zich afspeelt. 

Al voordat het eerste poli-
tiekoppel arriveert, zijn er 
film- en geluidsopnames te 
vinden op YouTube en 
wordt er ge-twittert over de 
wat er aan de hand is. 

De beelden van de bodycam 
worden live gedeeld met de 
meldkamer, maar ook open 
op het internet gezet. 

In het discussieforum dat eraan 
hangt zijn verschillende 
meningen te vinden over wat er 
precies is voorgevallen.  De politie 
is erg content met de website en 
informatie, maar de officier van 
justite zit met de vraag; welke 
bron is nu 'waar'?

Technologie

Technologie wordt gezien als neutraal/ 
positief; alles is open en in de cloud.Data 
is van jezelf en in de cloud aanwezig zijn 
geeft voordelen. 

Via campagnes worden 
mensen bewust gemaakt 

van veiligheidsapps, 
bluetube, en de te 

gebruiken steekwoorden 
om gefilmde en gedeelde 

situaties vindbaar te  
maken

Het delen van data wordt 
gezien als iets sociaals. De 
politie zet sociale media in 
om het uitgaanscentrum te 
promoten, maar ook om het 
in de gaten te houden

Situatie

scenarios for a CTA workshop, 2012



Sander Flight, DSP-groep
Gaat spreken over wat er allemaal 
wenselijk en onwenselijk 
is aan cameratoezicht

Stationsplein 1 te Enschede
studium generale

Mike Balm, Thales
Laat zien wat er allemaal 
mogelijk en onmogelijk is 
in cameraland

het alziend oog

25 april 2012 | Forum C | vanaf 20.00 uur
http://www.sciencecafeenschede.nl

23 november 2011  - Media Art Café Berlijn - vanaf 20.00

www.sciencecafeenschede.nl
#sce2311

Prof.dr.ir. Arjen Hoekstra Water Footprint Network    
Dr. Daisy van der Schaft docent Medical Engineering 
Dr. D. Stemerding  moderator  
Clemens Driessen sidekick

Studium Generale

SCIENCE
CAFE

ENSCHEDE

Heeft vlees 
toekomst?

Poster series for ScienceCafe Enschede, 
2011, 2012



website design  for project, 2010
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Rotterdam centre 
cameras and signs

css for website, 2010

interactive map in flash, 2011



interactive VJ tool
using webcam input, 
2010



interactive teaching tool; zoomable 
map through concepts and images in 
Flash. 2012



visuals generated via code

AdLantic

Het Internet Mediaburo

layout and logo for media company


