
Bijlage: lijst met geselecteerde voorstellen voor competitie 
technologisch instituut 

Voorstel 
 

Omschrijving Betrokken partijen 

Amsterdam City 
Technology 
(ACT) 
 

Amsterdam City Technology (ACT) is een instituut 
voor stedelijke technologie met activiteiten in zowel 
onderwijs als onderzoek. De focus ligt op de vraag: 
‘wat heb jij nodig als je wakker wordt in de stad?’ 
 
ACT levert onderwijs op bachelor en master niveau 
(instroom van 200 excellente studenten per jaar) en 
verricht onderzoek op het gebied van stedelijke 
technologie, zoals vernieuwing van infrastructuur 
voor water en energie, slim vervoer, voedsel of 
gepersonaliseerde dienstverlening voor verzorging. 
 
Onderzoek van ACT wordt uitgerold in drie ‘labs’ 
die zich richten op onderwerpen zoals energie, 
water en online data. 
 

Indienende partijen: 
Universiteit van 
Amsterdam (UvA), Vrije 
Universiteit Amsterdam 
(VU), Hogeschool van 
Amsterdam (HvA), 
Columbia University  
 
Acht andere partners, waar 
onder: Beijing University of 
Technology, IIIT-
Bangalore, IBM, Lost Boys 
International en lnfosys 

The Amsterdam 
Institute of 
Advanced 
Metropolitan 
Solutions 

The Amsterdam Institute of Advanced Metropolitan 
Solutions is een wereldwijde ‘training ground’ voor 
de ontwikkeling van stedelijke vraagstukken, een 
school, een laboratorium en een design instituut. 
Stedelijk onderzoek en onderwijs wordt op een 
nieuwe manier benaderd door:  

1. Een netwerkstructuur voor interdisciplinair 
onderzoek en (online) onderwijs 

2. Een netwerkstructuur voor steden als 
‘urban living labs’ 

3. Actieve betrokkenheid van toonaangevende 
partners uit het bedrijfsleven 

4. Het stroomlijnen van commercialisering 
5. Het opleiden van een nieuwe generatie 

professionals 
 

Deze internationale samenwerking van partners uit 
wetenschap en bedrijfsleven wil samen met de stad 
Amsterdam een toonaangevend instituut realiseren 
op gebied van toegepaste stedelijke technologie. 
 

Indienende partijen: TU 
Delft, Wageningen 
University and Research 
Centre (WUR), 
Massachusetts Institute 
of Technology (MIT) 
 
Andere partners zijn oa: 
Shell, Cisco en Accenture 

The Amsterdam 
School of Health 
and Technology 

The Amsterdam School of Health and Technology 
(ASHT) levert baanbrekend onderzoek en onderwijs 
gericht op gezond leven in een stedelijke omgeving. 
ASHT wil efficiënter gebruik maken van medische 
technologie, om deze technologische innovaties om 
te zetten naar gezondheidsdiensten die gebruikt 
kunnen worden door bewoners van steden. 
 
ASHT verricht onderzoek naar oplossingen voor 
belangrijke uitdagingen in de gezondheid, zoals de 
toenemende kosten, de vergrijzing, het 
optimaliseren van gebruik van data en het 
verschaffen van diensten die mensen betrekken bij 
het verbeteren van hun gezondheid. 
 
Verder biedt ASHT onderwijs op Master en PhD 
niveau en executive en zakelijke cursussen. 
 

Indienende partijen: 
Amsterdam Institute for 
Global Health and 
Development (AIGHD) en 
Duke University  
 
Negen andere partners: 
Achmea, Vodafone, 
Heineken, The TransGlobe 
Consortium, The Boston 
Consulting Group, Philips, 
MedSciences Capital, 
BBC, Health [e] Foundation 



 

The Center for 
Urban Tech 
Acceleration 

Het Center for Urban Tech Accelaration faciliteert 
wetenschappers, ‘innovators’ en ondernemers over 
de hele wereld die de ambitie hebben om hun 
onderneming op gebied van stedelijke technologie 
uit te breiden. 
 
Het Center biedt een intensief ‘capability 
development’ programma aan voor ondernemers 
die al een succesvol product hebben in een grote 
stad.  
 
Het Center biedt ook toegang tot een aantal 
investeringsfondsen en data, informatie en 
communicatie platforms om wetenschappers, 
‘innovators’ en ondernemers te ondersteunen. 
 
Het Center zet zich verder in voor de ondersteuning 
van bewoners van Amsterdam, vooral voor de 
informele leiders in de gemeenschap. 
 
Het Center staat open voor samenwerking met 
andere ondernemende R&D programma´s die 
gericht zijn op stedelijke vraagstukken. 
 

Indienende partij: THNK 
 
Andere partners zijn: 
Universiteit van 
Amsterdam (UvA), Vrije 
Universiteit Amsterdam 
(VU),  Stanford, University 
Salzburg, McKinsey, Shell 
Vodafone, Cisco, ID&T, 
Deloitte, OMA, UNStudio, 
AMLab, Tpex, Prime 
Ventures, Stichting DOEN, 
Phenix Capital, New Cities 
Foundation, Carbon War 
Room, Young Foundation 
en Nuvola Verde 
Foundation  

Nexuslabs 
Amsterdam 

Nexuslabs (NXL) Amsterdam is een toegepast 
´urban innovation lab´ met de focus op 
geavanceerde oplossingen voor wereldwijde 
metropolitane uitdagingen. NXL brengt 
verschillende partijen bij elkaar, zoals internationale 
top onderzoekers van vooraanstaande instituten uit 
de VS, Japan en Nederland, leidende 
multinationals, internationale top ondernemers en 
start-ups en venture capital. 
 
Het doel is om Amsterdam te positioneren als dé 
leidende stad gericht op duurzame stedelijke 
vraagstukken door het opzetten van innovatie 
gerichte ondernemingen. Deze nieuwe 
ondernemingen stimuleren de economie en 
realiseren duurzame en strategische economische 
voordelen voor Amsterdam op het gebied van 
stedelijke planning, mobiliteit, gezondheid, water en  
afval. 
 

Indienende partij: 
Stichting Nexuslabs 
 
Partners zijn onder andere: 
Massachusetts Institute of 
Technology (MIT), 
Universiteit van 
Amsterdam (UvA), 
Technische Universiteit 
Eindhoven (TUE), Keio 
University Japan (KMD), 
IBM en TomTom 
 

 


