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Creative City Lab - open innovatie voor een nieuwe duurzame wereld 
 
Duurzaam? Ondernemend? Creatief? Passie voor voedsel? 
 
Creative City Lab zoekt deelnemers voor: 
Het innovatielab ‘020Stadslandbouwʼ! 
 
Creative City Lab zoekt 16 toptalenten die een bijdrage willen leveren aan een 
nieuwe duurzame wereld.  
 
020Stadslandbouw is een innovatielab van 2 maanden, dat duurt van 1 maart 
tot 3 mei 2013. Het project wordt georganiseerd in samenwerking met de 
Rabobank, Economische Zaken van de Gemeente Amsterdam, Ymere, New 
Energy Docks en Stadsdeel Amsterdam-Noord.  
 
Dit lab staat in het teken van het verduurzamen van de voedselketen, met als 
uiteindelijk doel om te komen tot een haalbare business case over 
stadslandbouw op een specifieke locatie midden in Amsterdam. Voor 
ondernemende studenten een prachtige manier om veel te leren, een netwerk 
op te bouwen en ervaring op te doen over stadslandbouw, duurzaam voedsel 
en duurzame gebiedsontwikkeling. 
 
Wat is Creative City Lab? 
Creative City Lab (CCL) is een stichting die zichzelf ten doel stelt om de 
maatschappij te verduurzamen door creatieve en duurzame oplossingen te 
ontwikkelen en realiseren voor urgente en complexe vraagstukken in de regio 
Amsterdam. CCL kiest iedere 2 jaar een thema en organiseert daarbinnen met een 
aantal partners een of meerdere labs/business courses. Binnen een lab werkt een 
groep streng geselecteerde topstudenten (laatste jaar master / HBO, verschillende 
studierichtingen) voor een bepaalde periode intensief samen in multidisciplinaire 
teams. Onder begeleiding van senior professionals en in samenwerking met 
ondernemers, de overheid en de creatieve industrie ontwikkelen ze impactvolle en 
haalbare business case voor een specifieke omgeving of locatie.  
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Waarom stadslandbouw? 
Stadslandbouw is een belangrijke versneller voor het verduurzamen van de 
voedselketen. Doordat voedsel dichtbij, door of met bewoners in de stad 
geproduceerd wordt, stijgt het bewustzijn over gezond en duurzaam voedsel. 
Daarnaast neemt de hoeveelheid braakliggend terrein en leegstaande gebouwen in 
Amsterdam sterk toe en wordt het beheer van groen in de stad steeds kostbaarder. 
Onder invloed daarvan zijn grondeigenaren op zoek naar nieuwe verdienmodellen 
voor duurzame gebiedsontwikkeling. Het gaat daarbij om korte termijnoplossingen 
om de ontwikkeling van locaties te stimuleren, en om lange termijnoplossingen 
waarbij gebieden een succesvolle herbestemming krijgen. Kortom: stadslandbouw 
biedt veel nieuwe kansen als het gaat over gezond en duurzaam eten, het 
verduurzamen van de voedselketen, gebiedsontwikkeling en duurzame bedrijvigheid! 
 
Het doel van het innovatielab 020Stadslandbouw 
Het doel van het lab is om een haalbare business case te ontwikkelen op een plek 
van ongeveer 2,5 hectare in Amsterdam-Noord. Hierbij is de ambitie dat het initiatief 
een voorbeeld wordt voor stadslandbouw in Amsterdam. De gemeente maakt zich er 
hard voor om dit gebied in elk geval voor 10 jaar ter beschikking te stellen voor dit 
stadslandbouwinitiatief. Gedurende het lab werken de deelnemers samen met 
ondernemers die de business case daadwerkelijk gaan realiseren op deze plek. 
 
Het programma op hoofdlijnen 
Het lab duurt 9 weken en is opgebouwd uit 3 fasen van ieder 3 weken de 
analysefase, de creatiefase en de realisatiefase.  
 
STAP 1 – de analyse - van best practises tot kansrijke oplossingsrichtingen 
voor het gebied  
 
Masterclass 
De analysefase start met een masterclass van een week. Tijdens de masterclass 
brengen wij de deelnemers door middel van workshops en presentaties op hetzelfde 
kennisniveau. Daarbij betrekken wij ook stakeholders in het gebied en rondom het 
thema. Best practise voorbeelden van verschillende vormen van stadslandbouw 
zullen worden gepresenteerd en belangrijke trends en ontwikkelingen t.a.v. 
duurzaam voedsel en gebiedsontwikkeling worden gedeeld. Naast een 
gebiedsexpeditie staan er ook een aantal trainingen op het gebied van 
ondernemerschap en creativiteit op het programma.  
 
Na de masterclass vinden er bedrijfsbezoeken plaats en doen de deelnemers 
onderzoek naar de behoeften en belangen van stakeholders 
(consumenten/bewoners, ondernemers, overheid etc.) in de directe omgeving. 
Hiervoor voeren ze individuele gesprekken en interviews en zijn er workshops met 
ondernemers, consumenten/bewoners en de overheid. Doel van de analyse fase is 
om samen met stakeholders de meest kansrijke oplossingsrichtingen voor de 
gekozen locatie te bepalen.  
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STAP 2 – de creatie – van idee tot business cases 
 
In deze fase ontwikkelen en toetsen de studenten de ideeën in samenwerking met 
professionals uit de creatieve industrie, kansrijke doelgroepen en betrokken 
bewoners. In samenwerking met geïnteresseerde ondernemers kiezen ze 2 kansrijke 
business concepten en verdienmodellen. De eerste visualisaties en ruimtelijke 
schetsen worden uitgewerkt op papier. Gedurende de creatiefase organiseert CCL 
een Stadslandbouw evenement: de 020-Stadslandbouwdag. 
 
020-Stadslandbouwdag 
Doel van dit evenement is om de opgedane kennis en inzichten te delen met een 
bredere groep mensen in Amsterdam om zo een beweging op gang te brengen. Ook 
willen we de tussentijdse resultaten van het lab tonen aan een bredere groep 
professionals. Tijdens deze dag willen we de gekozen concepten toetsen en 
aanscherpen. We willen nieuwe inzichten en ideeën genereren waarmee we tijdens 
de laatste fase van het lab samen verder gaan.  
 
STAP 3 – de realisatie – op haalbaarheid toetsen en concretiseren 
 
Tijdens deze fase wordt er een business case gekozen waarmee een of meerdere 
ondernemers aan de slag willen. In deze fase wordt gewerkt aan de organisatorische 
en financiële haalbaarheid van de business case. We maken een kosten-baten 
analyse, zoeken naar financiering en werken samen met ondernemers  aan de 
planning en de beleidsmatige verankering t.b.v. een goede start van de realisatie van 
de business case. 
 
De locatie 
De organisatie van het lab zal plaatsvinden bij New Energy Docks aan de Distelweg 
113 in Amsterdam. Een inspirerende hotspot in Amsterdam-Noord  veel duurzame 
ondernemers. Ook zullen we tijdens het project sessies organiseren op de gekozen 
Stadslandbouw locatie om partijen te inspireren en bekend te maken met de potentie 
van het gebied. 
 
Waarom zou JIJ willen deelnemen? 
Omdat je wilt afstuderen op een actueel en maatschappelijk relevant thema, waarbij 
je de kans krijgt om tijdens het lab alvast een groot netwerk op te bouwen voor na je 
studie. Omdat je een passie hebt voor voedsel en omdat je je ondernemer voelt of 
erover nadenkt of je ondernemer wil worden. Omdat je snapt dat stadslandbouw 
verder gaat dan voedselproductie en omdat duurzame gebiedsontwikkeling je 
interesseert.  
 
Kortom: omdat je veel kan leren en je kansen ziet en wilt helpen deze te realiseren! 
 
Wie zoeken wij? 
Wij zoeken jonge excellente studenten uit verschillende studierichtingen die in het 
laatste jaar van hun WO-master of HBO opleiding zitten of die net zijn afgestudeerd.  
Ben jij ondernemend, creatief en ambitieus, met een aantoonbare interesse in 
duurzaamheid en voedsel, meld je dan aan bij creativecitylab.nl.  
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Voor de snelle beslissers is er al een eerste selectieronde in december. Als je 
hieraan mee wilt doen, stuur dan je gegevens voor 17 december 2012. Wil je 
nog wat bedenktijd, reageer dan uiterlijk voor 21 januari 2013 voor de laatste 
selectieronde.  
 
Aanmelden 
Ben je geïnteresseerd in deelname en voldoe je aan bovenstaande criteria, dan 
ontvangen wij graag je CV met een motivatiebrief. Die kun je sturen via het 
inschrijfformulier op creativecitylab.nl. Houd ook onze facebook-pagina in de gaten! 
 
Aanmeldingsprocedure 
Naar aanleiding van je inzending word je al dan niet uitgenodigd voor een gesprek.  
dat ook onderdeel is van de selectieprocedure. De eerste gesprekken zullen 
plaatsvinden op 20 en 21 december 2012 voor degene die een snelle reactie willen.  
De mensen die zich pas in januari aanmelden kunnen op 28 en 29 januari 
uitgenodigd worden voor een gesprek. 
 
Voor meer informatie: 
 
Creative City Lab 
Tatja Claessen 
(+31)6-51 211 582 
 
info@creativecitylab.nl 
www.creativecitylab.nl 
 
 


