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STADSLABS

Stadslabs zijn coalities van meerdere partijen in de stad die zich richten op nieuwe 
manieren van stadsontwikkeling, vaak ook in combinatie met innovatieve vormen 
van sociaal ondernemerschap. De eerste stadslabs waren vooral initiatieven van 
creatieve professionals en betrokken burgers die een nieuwe bestemming wilden 
geven aan lege plekken en gebouwen. Nu worden er ook steeds meer stadslabs 
(mede)gestart door de gemeentelijke overheid. Belangrijk kenmerk is dat in 
stadslabs niet alleen vernieuwende, creatieve ideeën voor stadsontwikkeling 
worden uitgebroed, maar ook in de praktijk worden uitgeprobeerd. Het gaat dus 
om een nieuwe benadering van ruimtelijke en sociaalmaatschappelijke opgaven 
in hun wisselwerking, waarbij de concrete thema’s per stadslab sterk uiteenlopen: 
water en klimaat, energietransitie, leefbaarheid, circulaire economie, leegstand 
en herbestemming, zorg, enzovoorts. 

Stadslab2050 Antwerpen neemt nieuwbouwwijk Nieuw Zuid onder handen (september, 2016)
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Het aantal stadslabs is de laatste jaren sterk toegenomen, haast uit het niets. 
Deze spectaculaire opkomst van het fenomeen stadslab is te verklaren uit het 
samenvallen van een aantal trends in bestuur, samenleving en economie die 
elkaar in dit opzicht hebben versterkt. In het bestuur is er al jaren sprake van 
een nadruk op ‘de terugtredende overheid’, in combinatie met concepten die een 
grotere rol voor de samenleving reserveren zoals ‘de participatiemaatschappij’ 
en ‘de energieke samenleving’. Ook heeft Richard Florida met zijn boek ‘The 
Rise of the Creative Class’ beleidsmakers gestimuleerd de creatieve klasse 
meer te betrekken bij stadsontwikkeling en zo sociaal of cultureel in buurten te 
investeren. Recent is daar ook de nieuwe Omgevingswet bij gekomen, waarin 
de lokale overheid verantwoordelijk is geworden voor het omgevingsbeleid 
en er veel nadruk ligt op het betrekken van belanghebbenden. De trends 
in de samenleving komen tot uiting in een begrip als ‘de mondige burger’, en 
daarmee verbonden het toenemende aantal burgerinitiatieven. Verder is er 
ook sprake van een groeiende en actievere creatieve klasse, en voelen steeds 
meer partijen zich betrokken bij stadsontwikkeling. Cruciaal voor de opkomst 
van stadslabs is dat bovengenoemde trends in bestuur en samenleving vanaf 
2008 samenvielen met een diepe economische crisis. Deze crisis leidde tot het 
stopzetten van grote bouwprojecten en het terugtrekken van grote private 
partijen uit stadsontwikkeling. Bij projectontwikkelaars verdween de interesse 
voor leegstaande panden en braakliggende percelen. In dat gat zijn de stadslabs 
gesprongen, met als initiatiefnemers vaak creatieve professionals die vanwege 
de crisis weinig betaalde opdrachten hadden.

De opkomst van stadslabs in Nederland is verder een handje geholpen door 
het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Het fonds heeft vanaf 2014 een 
aantal subsidierondes uitgezet voor stadslabs, waarop zo’n 350 aanvragen 
zijn binnengekomen. Dat heeft geresulteerd in subsidies voor het starten of 
doorontwikkelen van ruim 50 stadslabs, die nu samen een landelijk netwerk 
vormen. De stadslabs in dit netwerk zijn heel divers qua thematiek, concrete 
doelen en de gevolgde aanpak. Als schakel tussen creatieve ideeën van onderop 
en gemeentelijk beleid voor stadsontwikkeling delen ze echter wel een aantal 
uitdagingen op het vlak van ‘governance’, oftewel de opzet en positionering van 
stadslabs in de lokale bestuurlijke context. In deze inspiratiebrief delen we vijf 
belangrijke lessen die we op dat punt geleerd hebben in het SMULLN-project.



Netwerken tijdens kick-off MIND (juni, 2017) bron: MIND-netwerk
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Gelijkwaardig partnerschap betekent dat het eigenaarschap van het stadslab 
gedeeld wordt tussen meerdere partijen die wat betreft inbreng en besluitvorming 
op gelijke voet staan. Voor veel stadslabs is dit eerder wens dan realiteit. Zeker 
bestaande labs die proberen nieuwe partijen aan boord te krijgen ondervinden 
hierbij problemen. Deze partijen zijn vaak huiverig dat de ruimte om mee te 
bepalen beperkt is. Een andere reden is dat veel maatschappelijke partijen liever 
enkel op het inhoudelijke niveau van concrete experimenten aansluiten, en minder 
interesse hebben in de organisatorische kant van het stadslab.

Een gelijkwaardig partnerschap is het beste te realiseren wanneer de partners 
al vanaf het begin betrokken worden bij het initiatief en mee kunnen denken 
over de opzet van het stadslab. Het is dan van belang dat de agenda van elke 
deelnemende partij steeds open op tafel ligt. Om een gelijkwaardige deelname 
van kleinere partijen mogelijk te maken kan het helpen om budget vrij te maken 
voor een urenvergoeding van bijvoorbeeld zzp-ers en kleine ondernemers. Verder 
is het verstandig om bijdragen in één fonds te storten en het beheer ervan aan 
een neutrale derde partij over te laten om conflicten over financiën te voorkomen. 
De financiering van de activiteiten van het stadslab wordt zo ook minder een 
speelbal van de individuele belangen van de partners.

1. GELIJKWAARDIG PARTNERSCHAP
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bron: Jos Reinders

Eind 2018 zal het Stadslab Heerlen van start gaan. In tegenstelling 
tot veel andere stadslabs, waren bij de oprichting van dit stadslab 
van begin af aan meerdere partijen betrokken. Naast de gemeente 
Heerlen waren dat de provincie Limburg, een lokale kennisinstelling 
-  NEIMED - en culturele en maatschappelijke partijen.  In vijf 
sessies hebben deze partijen samen een ontwerp voor het stadslab 
gemaakt, en daarbij gezamenlijk keuzes gemaakt over het waarom, 
wie, wat, waar en hoe. Dit meervoudig partnerschap is ook vertaald 
naar de concrete inrichting van het stadslab. Een ‘broker’ uit de 
creatieve sector zal de faciliterende rol in het stadslab innemen, 
ideeën ophalen en contacten leggen. Naast de broker staat een 
accountmanager van de gemeente die de opdrachtgeversrol vervult 
en zorgt voor aanhaking bij de gemeentelijke organisatie. In het 
kernteam zitten verder ook een fysieke en een sociale deskundige 
en een onderzoeker. De multidisciplinaire klankbordgroep kijkt op 
afstand mee en bewaakt de kaders en uitgangspunten van het 
stadslab.

Stadslab Heerlen

Lancering van Stadslab Heerlen (augustus, 2018)
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Met experimenteerruimte bedoelen we de ruimte die een stadslab heeft om 
experimenten uit te voeren en ervan te leren. Er zijn veel redenen waarom een 
stadslab minder of helemaal geen ruimte krijgt om te experimenteren. Een 
oorzaak die vaak voorkomt is dat het stadslab gedomineerd wordt door één 
partij met een eigen agenda. Het stadslab is dan voor die partij het middel om al 
vooraf bepaalde uitkomsten te bereiken. Vooral gemeentes hebben de neiging om 
stadslabs onderdeel te maken van de eigen uitvoeringsorganisatie. Het bereiken 
van vastgestelde doelen wordt dan belangrijker dan het verkennen en leren van 
een nieuwe, onconventionele aanpak. Tenslotte is het vaak lastig om voldoende 
ruimte te krijgen voor experimenteren omdat het door het vernieuwende 
karakter niet eenvoudig is om een sluitend verdienmodel voor een experiment 
te ontwikkelen. 

Voor echte experimenteerruimte heeft een stadslab politieke en ambtelijke steun 
nodig. Daarom staat een stadslab sterker als het verankerd is in een officieel 
beleidsplan of een coalitieprogramma. Ook is concrete steun van de gemeente 
van belang, bijvoorbeeld door één of meerdere ambtenaren vrij te maken voor 
het (mee)werken in het stadslab en het beschikbaar stellen van budget voor 
stadslabactiviteiten. Deze steun mag natuurlijk niet leiden tot het kapen van de 
agenda. Het is dan ook van belang dat vooraf wordt vastgelegd dat het stadslab 
deze agenda in grote mate zelf kan bepalen.

2. EXPERIMENTEERRUIMTE 
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Living Lab Utrecht

De gemeente Utrecht werkt samen met de provincie Utrecht, het 
ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, en Rijkswaterstaat 
om van Utrecht een ‘slimme en gezonde stad’ te maken. Onder de 
noemer Living Lab Utrecht verenigden deze partijen in 2016 hun 
kennis en kunde. Het lab biedt inspiratie, draagt oplossingen aan 
en zorgt voor samenwerking tussen partijen die vernieuwende 
plannen kunnen realiseren. Het lab richt zich op een nieuw stukje 
stad in ontwikkeling: het Beurskwartier pal achter het centraal 
station. moet de innovatieve, duurzame en groene evenknie worden 
van de historische stadskern. Het Living Lab staat echter los van 
de gemeentelijke projectorganisatie Beurskwartier. Het Living Lab 
Utrecht heeft op innovatieve wijze experimenteerruimte gecreëerd 
en bewaakt.  Zowel de projectorganisatie Beurskwartier als 
andere partijen die met de ontwikkeling van Slimme en Gezonde 
steden bezig zijn kunnen hun voordeel hiermee doen. Belangrijke 
elementen zijn een expliciete formalisering van het Living Lab, het 
samenbrengen van meerdere overheidspartijen met belangstelling 
voor een experimentele aanpak, de focus op een concreet gebied 
in ontwikkeling en een duidelijke kadering, ‘slimme en gezonde 
stad’, vertaald naar vier inhoudelijke werklijnen. De vijfde werklijn 
‘procesleren’ laat zien dat het Living Lab ook een proeftuin is voor 
een nieuwe wijze van samenwerken aan een gebiedsopgave.

Beurskwartier in Utrecht bron: gemeente Utrecht 
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Een stadslab probeert vaak bewust ‘anders’ te zijn en iets toe te voegen aan 
de bestaande organisaties. De positionering van het stadslab is in dat opzicht 
vaak een lastige uitdaging, om meerdere redenen. De positionering moet brede 
samenwerking tussen verschillende partijen mogelijk maken, en bij voorkeur ook 
het gelijkwaardig partnerschap achter het stadslab tot uitdrukking brengen. 
Verder, als het stadslab bij een bestaande organisatie, zoals de gemeente, 
wordt ondergebracht zal het waarschijnlijk minder vernieuwend overkomen. De 
positionering bij de start heeft gevolgen voor alle te ontplooien activiteiten, 
terwijl herpositionering in een later stadium vaak erg moeilijk is.

Ook al is de gemeente sterk betrokken bij het stadslab of zelfs de oprichter 
ervan, het blijkt vaak beter om het stadslab (deels) buiten de gemeente te 
positioneren, zowel fysiek als organisatorisch. Fysiek kan dat door de gebouwen 
van de gemeente te mijden en een vaste of tijdelijke ruimte op een andere  locatie 
te zoeken, of als ‘rondreizend circus’ de stadslab-tent telkens op een andere 
plek op te slaan. In minder fysieke zin kan een stadslab zich als onafhankelijk 
presenteren met een eigen website en huisstijl, en eigen communicatiekanalen. 
Daarnaast zal een stadslab geen onderdeel van de ambtelijke lijnorganisatie en 
de reguliere beleidsmolen moeten worden. Tenslotte zijn ook de coördinatoren 
van het stadslab gezichtsbepalend. Een beproefde aanpak is het werken in duo’s, 
met een gemeenteambtenaar en een ‘buitenstaander’.

Positionering speelt niet alleen op het niveau van het stadslab, maar ook op dat 
van de concrete projecten en experimenten. Ook op dat niveau is het zaak om 
vooraf vast te stellen wat het (leer)doel en de rol van het stadslab is, en ook 
duidelijk aan te geven welke initiatieven en rollen niet bij het lab passen.

3. POSITIONERING
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Maastricht-LAB in actie (juni, 2016) bron: Maastricht-LAB

Maastricht-LAB

Het Maastricht-LAB werd in 2012 opgericht door de Gemeente 
Maastricht. Het lab valt onder de afdeling Ruimte en probeert 
een ‘aanjager voor nieuwe stadsontwikkeling’ te zijn door te 
functioneren als co-creatief ontwikkelplatform voor grote partijen 
en kleine initiatiefnemers. Maastricht-LAB richt zich met name op 
het ruimtelijk domein, maar komt door haar brede aanpak veelvuldig 
in contact met andere domeinen binnen de stad. Een belangrijke 
governance innovatie van dit lab is de positionering op het snijvlak 
tussen overheid en samenleving. Hoewel het lab strikt genomen een 
overheidsinitiatief is, wordt het aangestuurd door een combinatie 
van ‘interne’ en ‘externe’ projectpartners.  Op dit moment zijn dat 
twee ambtenaren, van de afdeling Ruimte en de afdeling Economie, 
en twee externe projectpartners die vertrouwd zijn met de lokale 
culturele organisaties en het bedrijfsleven. Deze combinatie zorgt 
ervoor dat Maastricht-LAB geen puur gemeentelijk initiatief blijft, 
en door veel spelers in de stad ook niet zo gezien wordt. Om deze 
positie te bevestigen, heeft Maastricht-LAB wisselende kantoren 
betrokken op verschillende plekken in de stad en altijd buiten de 
gemeentelijke gebouwen. Het lab heeft ook een eigen website en 
aanvullende communicatiekanalen. 
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Een stadslab is een plek voor co-creatie, voor brede samenwerking tussen 
uiteenlopende partijen. Co-creatie houdt in dat je niet enkel samen iets ontwerpt, 
maar het ook samen uitvoert. De term is inmiddels heel populair, maar in de 
praktijk is het nog steeds een uitdaging. Alleen al het goed laten verlopen van 
een samenwerking tussen verschillende partijen is niet makkelijk. Nog lastiger 
is het om de samenwerking zo breed mogelijk te maken en te houden, en dan 
ook daadwerkelijk te komen tot gezamenlijke uitvoering. Daar komt bij dat 
gemeenteambtenaren, die vaak een belangrijke rol in stadlabs hebben, gewend 
zijn aan een verkokerde werkcultuur en organisatie, terwijl in een stadslab vaak 
een integrale aanpak nodig is.

Het opzetten van een stadslab en het bij elkaar brengen van verschillende 
belanghebbenden kan daarom vaak beter belegd worden bij een partij met een 
redelijk neutraal imago. De gemeente is dan niet altijd de aangewezen partij. 
Voor brede samenwerking zorg je door verschillende disciplines te betrekken bij 
het stadslab en de experimenten. Van de gemeente wordt dan inbreng vanuit 
meerdere afdelingen gevraagd, maar juist hier is dat soms moeilijk te realiseren. 
Een domein-overstijgende agenda of overkoepelend thema kan helpen om de 
activiteiten van een stadslab te verbinden met andere lopende projecten of 
beleidsplannen. Een manier om met meerdere gemeentelijke afdelingen samen 
te werken en diverse typen kennis en expertise te mobiliseren, is via personen 
in de organisatie die domein-overstijgend denken en sympathie hebben voor 
het idee van een stadslab. Verder is het van belang dat duidelijk aangegeven 
wordt wat er te halen en te brengen valt in het stadslab. Tenslotte is het voor 
het in gang houden van brede samenwerking nuttig om verbinding te zoeken 
met publieksprogramma’s, bijvoorbeeld series van lezingen en debatten, en 
daarin samen te werken met partners die een groot netwerk hebben zoals 
debatorganisaties.

4. BREDE SAMENWERKING 
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t Lab van Weert in actie (mei, 2018) bron: Sabine Brankaert

‘t Lab van Weert

’t Lab van Weert, opgezet vanuit de afdeling Cultuur van de 
gemeente Weert, wil een open leeromgeving zijn. Binnen deze 
omgeving wordt een vrije experimenteerruimte gecreëerd, om bij te 
dragen aan vernieuwende, creatieve en breed gedragen oplossingen 
voor actuele ruimtelijke en sociaal-maatschappelijke opgaven. Het 
stadslab wil de lessen niet alleen delen met de betrokkenen bij het 
lab, maar ook met de ambtelijke organisatie. Bij het opzetten van 
het lab heeft de afdeling Cultuur ook collega’s met strategische 
posities uit de ruimtelijke, economische en sociale domeinen erbij 
betrokken. Daarbij was niet alleen ruimte voor meedenken over de 
insteek van het stadslab, maar ook voor twijfels. Dit heeft voor 
vroegtijdig begrip voor een ongebruikelijk initiatief gezorgd, en de 
basis gelegd voor latere samenwerking in stadslabprojecten over 
de afdelingsgrenzen heen. Daarnaast zijn al in de oprichtingsfase 
van ’t Lab van Weert verbindingen gelegd met de culturele sector. 
Daarbij werden gezamenlijk verschillende maatschappelijk relevante 
vraagstukken verkend, zoals de integratie van vluchtelingen en 
leegstand in de binnenstad van Weert. 
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Ambtenaren kunnen op verschillende manieren een cruciale rol in stadslabs 
vervullen. Ze vertegenwoordigen de lokale overheid, vaak één van de kernpartners 
van een stadslab, ze hebben oog voor de governance dimensie van het stadslab 
en het leren daarover, en ze kunnen lessen uit het stadslab terugkoppelen naar 
beleid of naar andere gemeentelijke projecten. Kortom, ze zijn een belangrijke 
schakel die niet zwak moet zijn en al helemaal niet afwezig. Deelname aan 
stadslabs en experimenten is voor ambtenaren vaak wel een uitdaging, omdat de 
werkwijze van stadslabs zelden verloopt volgens strikte regels en protocollen en 
omdat de uitkomst meestal ongewis is. Dit vergt een nieuwe rol voor ambtenaren.

Het is daarom verstandig om vooraf goed te bedenken hoe en waarom je 
ambtenaren wilt betrekken bij een stadslab of experiment. Terwijl burgers 
ambtenaren met argwaan kunnen bekijken, kunnen ambtenaren sceptisch 
zijn over verkennende en experimentele projecten zonder vooraf vastgesteld 
eindresultaat. Het is daarom belangrijk dat deelnemende ambtenaren de 
initiateven niet te veel overnemen, maar deze vooral faciliteren en ondersteunen. 
Hun rol in stadslabs is vooral meedenken en vervolgens inzichten en werkwijzen 
mee terug nemen naar de gemeentelijke organisatie. In andere woorden: om 
een schakel te vormen tussen het stadslab en de gemeente wordt van deze 
ambtenaren vooral een vertalende, verbindende en bemiddelende rol gevraagd.

Afhankelijk van hun positie kunnen ambtenaren op verschillende manieren 
bijdragen aan een stadslab. Senior beleidsmedewerkers en strategen kunnen 
meer op afstand bij het lab betrokken worden, om zo een koppeling met het 
gemeentelijke beleid mogelijk te maken. Ambtenaren die in de uitvoering opereren 
hebben vaak een goed zicht op wat er speelt en een pragmatische houding, 
waardoor ze makkelijker te betrekken zijn bij experimenten van het stadslab. 
Tenslotte, trainee-pools bieden juist mogelijkheden om jonge ambtenaren in de 
dagelijkse organisatie van het lab te betrekken, en zo te laten leren over nieuwe 
rollen van ambtenaren.

5. DE ROL VAN AMBTENAREN
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Living Lab Reyeroord

In verband met grote opgaven, zoals klimaatadaptatie en de 
overstap naar duurzame energie en circulaire systemen, investeert 
de gemeente Rotterdam de komende jaren stevig in de stedelijke 
infrastructuur. Voor de gemeente is dit ook meteen een aanleiding 
om de gangbare aanpak van stadsontwikkeling kritisch te bezien. 
Van een planmatige, sectorale aanpak wil de gemeente toe naar een 
meer experimentele vorm van werken vanuit de opgave, in co-creatie 
met bewoners en innovatieve ondernemers. In de wijk Reyeroord in 
Rotterdam-Zuid is daarvoor een Living Lab opgezet. Het innovatieve 
aan de opzet is dat de gemeente het proces open inricht. Een 
transitiemanager vanuit de gemeente faciliteert het proces en 
de Veldacademie is gevraagd het proces te ondersteunen. De 
Veldacademie is een gemeentelijke instelling gepositioneerd buiten 
de gemeentelijke organisatie en houdt zich bezig met onderzoek 
voor sociaal-ruimtelijke stadsontwikkeling in samenwerking met 
verschillende onderwijsinstellingen. De betrokkenheid van de 
gemeente in het Living Lab is formeel vastgelegd en ambtenaren 
van verschillende rangen en beleidsdomeinen zijn actief betrokken 
bij het oprichtingsproces en dragen hun inhoudelijke kennis bij.

Living Lab Reyeroord in actie (mei, 2018) bron: Veldacademie
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Deze inspiratiebrief is gebaseerd op lessen uit het SMULLN-project, waarin 
onderzoekers van Universiteit Maastricht (ICIS-UM) samenwerkten met 
Nederlandse stadslabs en één Vlaams stadslab. De volgende stadslabs/
gemeenten hebben geparticipeerd: 

• Gemeente Schiedam  
• Living Lab Reyeroord/ Veldacademie 
• Living Lab Utrecht 
• Midden IN Delfland – netwerk (MIND) 
• Maastricht-LAB 
• Stadslab2050 Antwerpen  
• Stadslab Heerlen 
• ’t Lab van Weert

LEREN VAN ELKAAR IN HET 
SMULLN-PROJECT
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SMULLN-bijeenkomst in Eindhoven (maart, 2018)
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MIND-netwerk aan de slag met de LAB-kit (december, 2017)
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Het SMULLN-project, waarop deze inspiratiebrief is gebaseerd, werd 
ondersteund door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie (SCI) en 
gefinancierd door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk 
Onderzoek (NWO-SURF). In SMULLN leerden de stadslabs van elkaar 
over uitdagingen en inzichten op het vlak van governance: de opzet 
en positionering van stadslabs in de lokale bestuurlijke context. 
Het leerproces in SMULLN werd ondersteund door de LAB-kit, een 
gereedschapskist voor stadslabs die helpt om na te denken over strategie, 
organisatie en planning. De LAB-kit helpt startende labs bij het leggen 
van een doordachte basis, en lopende labs bij een periodieke herijking.  
De kit is te bestellen via icisoffice@maastrichtuniversity.nl. Meer 
informatie over de SMULLN- partners is te vinden op hun websites:

ICIS-UM  
www.maastrichtuniversity.nl/icis

Stimuleringsfonds Creatieve Industrie  
stimuleringsfonds.nl

NWO-SURF  
nwo.nl/onderzoek-en-resultaten/
programmas/magw/surf/index.html

Dit werk is gelicenseerd onder een Creative Commons 
Naamsvermelding-NietCommercieel-GeenAfgeleideWerken 4.0 
Internationaal licentie. 


