
CHALLENGE CID KENNIS LAB 2018 

Innovatieve kennisprojecten gezocht! 
Werken aan nieuwe kennis voor Den Haag, de stad die werkt aan een Central Innovation District 
(CID), aan versterking van de stad en van haar inwoners. 

Den Haag is in beweging: de stad groeit en er is een grote diversiteit in de bevolking en in woon- en 
werkmilieus. In het grote gebied tussen en rondom  drie stations (Centraal Station, Holland Spoor en 
Laan van Nieuw Oost-Indië)  liggen kansen voor innovatie van de stad. Meer en meer zal een 
krachtige kenniseconomie van betekenis zijn voor de ontwikkeling van Den Haag. De ontwikkeling 
van dit grote gebied is een voertuig voor kennisontwikkeling: over het gebied zelf, over de stad en de 
wijken, over de kracht en problemen van de stedelijke inwoners. 

Werken aan de ontwikkeling van dit Central Innovation District is dus werken met een voertuig voor 
kennisontwikkeling. Leren over complexe ontwikkelingen is alleen mogelijk en zinvol in 
samenwerking. Daarom gaan we in gesprek met relevante partijen, zoals bedrijven, overheden en 
bewoners. Het wordt een samenwerking tussen metropool, regio, stad, wijk en buurt, maar ook 
tussen verschillende sectoren, disciplines en gebieden. Zo komen we tot nieuwe kennis en ontstaan 
nieuwe inzichten. Doe je met ons mee?  

De Challenge Kennisontwikkeling  

Ben je onderzoeker, docent, promovendus of ambtenaar in Den Haag en wil je bijdragen aan het 
opbouwen van kennis voor het Central Innovation District? Met je onderzoek kun je een 
belangrijke bijdrage leveren aan kennisontwikkeling van het CID. Heb je een interessant idee voor 
een innovatief onderzoeksproject? Stuur je voorstel dan in!  

Vier partijen (Gemeente Den Haag, Universiteit Leiden, Technische Universiteit Delft en de Haagse 
Hogeschool) vinden elkaar in een samenwerking en willen toewerken naar een Kennislab. Hierin 
doen onderzoekers, docenten, ambtenaren, internationale gasten, promovendi en afstudeerders  
samen onderzoek naar de stad van de toekomst. Dat varieert van afstudeerprojecten van BA/MA-
studenten in samenwerking met senior onderzoekers, tot promotieonderzoeken, tot 
onderzoeksprojecten met extra financiering van bijvoorbeeld NWO of de EU. De opgave is om de 
nieuwe vragen van de stad van de toekomst te onderzoeken en praktijken van innovatie te 
ontwikkelen. Ons voornemen is om elk jaar in november een CID Werkconferentie te organiseren.  
Hier bieden we een podium aan originele ideeën en innovatieve projecten die een (deel)oplossing 
bieden voor opgaven in het CID. Zo ontwikkelen we inhoudelijke kennis die nodig is voor het 
realiseren van de ambities van het CID Den Haag.  

Het voorstel 

Voorstellen kunnen ingediend worden door consortia, bestaande uit onderzoekers, docenten, en 
promovendi van tenminste twee van de drie deelnemende hoger onderwijsinstellingen in Den Haag 
(Universiteit Leiden, TU Delft, De Haagse Hogeschool). Studenten kunnen hieraan bijdragen, maar 
onderzoekers, docenten en/of promovendi zijn de partij bij de aanvraag. Het heeft de voorkeur om 
samenwerking te zoeken met andere partijen, zoals gemeente, bedrijven, internationale organisaties 
of andere (maatschappelijke) organisaties. 



Om je verder te inspireren noemen we drie thema’s die wij bij de kennisontwikkeling van belang 
vinden.  We willen je vragen om bij tenminste één van deze thema’s aan te sluiten. De thema’s zijn 
verwoord in onderstaand kader. 

We noemen drie thema’s: ‘Next governance’, ‘Inclusive cities’ en ‘Sustainable cities’. Binnen deze drie objecten 
speelt technologie altijd een rol, waardoor de Smart City er een vanzelfsprekend element in is. Aan de hand van 
deze thema’s kunnen tal van vragen gesteld worden, bijvoorbeeld over circulaire economie, sociale innovatie, 
veerkracht (resilience), big data, recht, zorg en fysieke infrastructuur.  

1. Next governance 

Den Haag is de stad van recht, vrede en veiligheid. Er bestaat een traditie van bestuur en er is kennis over 
government en governance. Den Haag kan dan ook de plaats zijn van ontdekking van nieuwe vormen van 
governance, van een nieuwe balans tussen verticale en horizontale sturing, van centrale en decentrale sturing, 
van een nieuwe balans tussen overheid, markt, middenveld en burger. De vraag van schaalniveaus (regio, stad, 
wijk) is onontkoombaar. Technologie kan deze transitie ondersteunen, maar ook uitlokken. Sensoren en big 
data geven overheden nieuwe mogelijkheden om beleidsproblemen te analyseren en aan te pakken, maar dat 
vraagt ook om nieuwe vormen van governance.  

‘Next governance’ als verbindend thema biedt mogelijkheden voor kennisontwikkeling op terreinen zoals ‘city 
benchmarking and branding for governance oriented cities’, projectmanagement in stedelijke en 
infrastructurele ontwikkeling, ‘aligning supply of and demand for graduates at various levels of education’ en 
digitalisering van de stad, inclusief virtuele infrastructuur, digital governance en datascience. 

2. Inclusive cities 

Steden herbergen een scala van bevolkingsgroepen en sinds jaar en dag zijn de maatschappelijke scheidslijnen 
ook zichtbaar in de stad. In Den Haag zijn de termen ‘zand’ en ‘veen’ bekende begrippen voor sociale segregatie 
binnen de stad. In de 21e eeuw wordt de kracht van de stad mede bepaald door de vraag: hoeveel van het 
sociale kapitaal in de stad wordt effectief benut voor de voorspoed van stad en bewoners? Kan een stad zich 
veroorloven om grote groepen van de stadsbewoners blijvend aan de onderkant van de stedelijke samenleving 
te laten zijn? Kan er perspectief op vooruitgang en ontplooiing voor alle groepen van bewoners worden 
ontwikkeld?  

Daarnaast zijn er ook sociaal-culturele uitdagingen als het gaat om de inclusieve stad. De diversiteit van de 
stedelijke bevolking is sterk toegenomen door processen van migratie gedurende de laatste decennia, maar ook 
door verschuivingen binnen de autochtone populatie en de eerdere trek van autochtonen naar de 
randgemeenten in de regio. Er zijn nieuwe kansen (de kracht van diversiteit), maar evengoed ook bronnen van 
tegenstellingen en conflicten.  

3. Sustainable cities 

De moderne stad uit de 20e eeuw berust op de schijnbaar probleemloze winning van natuurlijke hulpbronnen. 
De steden staan voor de opgave te transformeren naar samenlevingen zonder ecologische verspilling. Eco-
efficiency kan alleen gerealiseerd worden als welvaart en gebruik van natuurlijke hulpbronnen worden 
losgekoppeld. Met sociale innovatie kan de kracht van de samenleving en de burger ingezet worden voor 
innovatieve en duurzame ontwikkelingen.  

De voortgaande verstedelijking vraagt om duurzame, leefbare en ‘slimme’ oplossingen. Door technologische 
ontwikkelingen (smart, big data) is een flexibeler gebruik van combinaties van functies en netwerken mogelijk. 
De stad (gebouwen, infrastructuur) zal in de toekomst anders gebruikt worden. Immers, veel van wat nu in de 
stad aan gebouwde omgeving aanwezig is, zal over enkele decennia nog steeds bestaan. De gebouwde 
omgeving kan in elk geval energiezuiniger, maar beter nog energieneutraal of energieleverend zijn. Dit is een 
grote opgave en het vergt ingrepen in de bestaande gebouwenvoorraad, openbare ruimte en infrastructuur.  



Procedure 

Er zijn twee fasen in deze challenge: in de eerste fase worden alle schriftelijke voorstellen verzameld 
en beoordeeld door een onafhankelijke jury. In fase twee worden de indieners van de voorstellen die 
de jury het meest aanspreken, uitgenodigd om een plan van aanpak uit te werken en een presentatie 
te geven op een werkbijeenkomst dit voorjaar. Uit deze voorstellen wordt een beperkt aantal (drie, 
maximaal vijf) partijen geselecteerd die wordt gevraagd het onderzoek te gaan uitvoeren. Voor deze 
projecten is in totaal een “ prijzengeld”  van 125.000 euro beschikbaar. Elk project dat in fase 2 is 
geselecteerd, mag dus rekenen op een bijdrage van ongeveer 25.000 tot 40.000 euro. Het prijzengeld 
kan worden ingezet ter dekking van zowel de direct aan het project verbonden personele als 
materiële kosten. Alle kosten dienen inhoudelijk gemotiveerd te worden.  

Selectiecriteria 

• Tenminste twee van de betrokken kennisinstellingen zijn gezamenlijk indiener van het 
voorstel; 

• Mate waarin nieuwe kennis en inzichten worden ontwikkeld voor de ontwikkeling van Den 
Haag en het CID;  

• Mate waarin het project gericht is op maatschappelijke impact: betrokkenheid van 
maatschappelijke partners en/of bedrijven; 

• Mate waarin het voorstel aansluit aan bij tenminste één van de drie hierboven genoemde 
thema’s;  

• Samenwerking met andere partijen is een pré. Dit kunnen ook andere kennisinstellingen/ 
hoger onderwijsinstellingen in Den Haag zijn, zoals de Koninklijke Academie voor Beeldende 
Kunst,  Hogeschool InHolland, ROC Mondriaan, etc.; 

Uiteraard van de voorstellen verwacht dat de kwaliteit goed geborgd is; dit kan academisch en/of 
meer praktijkgericht zijn. De uitvoering is voorzien voor de periode juni 2018 – januari 2019  

Planning 

Eind maart De uitvraag; start fase 1 

27 april  Deadline indienen concept voorstellen voor fase 1 

5 mei  Na beoordeling door jury uitnodiging voor presentatie met plan van aanpak; start 
fase 2  

25 mei  Deadline voor indienen plan van aanpak; tevens presentatie op tussentijdse CID 
Werkconferentie  

1 juni  Beoordeling en bekendmaking van projecten die met financiële steun ten uitvoer 
kunnen komen  

20 november  Presentatie van (voorlopige) resultaten van de projecten tijdens jaarlijkse CID  
Werkconferentie 

31 december Deadline opleveren project & inleveren projectverslag 

Er zal een onafhankelijke beoordelingscommissiegevormd worden uit de wereld van stedelijk 
onderzoek en beleid. De samenstelling van deze commissie wordt later bekend gemaakt. 



In eerste instantie bevat je voorstel dus nog slechts het idee. Beschrijf in maximaal 1000 woorden: 

1. Titel project,  partner organisaties/ onderzoekers, contactgegevens 
2. Onderzoeksvraag, aanpak, concrete activiteiten, beoogd resultaat 
3. Aansluiting: hoe het project aansluit op vragen of behoeften die in deze context spelen (zie 

ook de selectiecriteria hierboven) 

Als je wordt gevraagd om een presentatie te verrichten, dan wordt bij de presentatie ook een plan 
van aanpak verwacht. Als je na de presentatie wordt gevraagd het project uit te voeren, ontvang je 
dus financiële steun en kun je een half jaar aan het werk ermee.   

Wij hopen op vele en inspirerende ideeën! Je kunt je voorstel sturen naar Marcel van der Klaauw van 
de Gemeente Den Haag, afdeling Onderwijsbeleid: marcel.vanderklaauw@denhaag.nl.  

Namens de stuurgroep kennisontwikkeling CID 

De gemeente Den Haag, Universiteit Leiden, Technische Universiteit Delft en De Haagse Hogeschool,  

 

mailto:marcel.vanderklaauw@denhaag.nl

