
Stedenlink
het net werk van kennissteden

Deelnemen aan of samenwerken met
Stedenlink?
Stichting Stedenlink nodigt gemeenten en provin-
cies uit deel te nemen aan haar kennisnetwerk. 
Neem een bezoekje aan de website, meld u aan 
voor de nieuwsbrief of word lid van de Linked-In 
Open Net Works Group. 

Ook met overige organisaties werken we graag 
samen. Iedereen kan zich via de website aanmelden 
voor de Nieuwsbrieven Stedenlink(s),

Er is veel informatie en een introductiefilm te 
vinden op www.stedenlink.nl
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Digitale snelwegen
In Nederland zijn we massaal online. Nederland 
lijkt koploper in de Information Society. Dit komt 
doordat we erg veel breedbandaansluitingen
hebben per hoofd van de bevolking. Maar wat is 
breedband? We gebruiken weinig echt innova-
tieve breedbanddiensten, in het publieke domein 
bijvoorbeeld. Een belangrijke drempel is het gebrek 
aan schaalgrootte. Dat komt doordat de digitale 
infrastructuur nog steeds tekort schiet. 

Er zijn digitale ‘snelwegen’ nodig: Next Generation 
Open Networks. De basis voor deze snelwegen 
is een open toegankelijk glasvezelnet. Glasvezel is 
duurzaam, supersnel en toekomstvast. Stichting 
Stedenlink is een netwerk van gemeenten en pro-
vincies die de aanleg en het gebruik van glasvezel 
stimuleren.

De Information Society heeft een open
glasvezelnetwerk nodig
Glasvezel biedt ongekende mogelijkheden op elk 
beleidsterrein. Zo kan glasvezel bijvoorbeeld inge-
zet worden op het gebied van veiligheid, in de zorg, 
in het onderwijs en in de creative industry.
Maar ook ter bevordering van de economische 
ontwikkeling, e-government en sociale cohesie.

Stichting Stedenlink
Stedenlink is een netwerk van twaalf gemeenten 
en twee provincies. Stedenlink bundelt de krach-
ten om lokaal innovatie te realiseren. Om dat te 
bereiken moet ICT optimaal ingezet worden in de 
samenleving. Daarvoor zijn open glasvezelnetten en 
breedbanddiensten nodig, die nog onvoldoende in 
en van de grond komen. 

De volgende steden maken deel uit van Stedenlink: 
Amersfoort, Amsterdam, Arnhem, Den Haag,
Deventer, Eindhoven, Enschede, Helmond,
Leeuwarden, Rotterdam, Tilburg en Zoetermeer. 
De provincies Gelderland en Overijssel nemen ook 
deel aan Stedenlink.

Stedenlink heeft twee credo’s: Open Networks en 
Open Innovation. Open Networks zijn de drem-
pelloos gekoppelde glasvezelnetwerken die samen 
één groot net vormen. Aanleg en openheid moeten 
met vaart worden gerealiseerd.
Open Innovation staat voor innovatie doordat
kennis en innovatieve diensten worden gedeeld,  
zodat het wiel niet steeds opnieuw hoeft te
worden uitgevonden. Vooral in het sociale domein 
is dat een must.

Activiteiten
De deelnemers van Stedenlink doen veel aan
kennisuitwisseling, o.a. om ‘best practices’ te
vinden en op te schalen. Met veel enthousiasme 
wordt kennis en nieuws zowel onderling gedeeld 
als met derden. Bijvoorbeeld op de Stedenlink  
Kennisateliers, dit zijn themabijeenkomsten met 
gemeenten maar ook met organisaties uit het 
betrokken veld. Eens per jaar is er een buiten-
landse studiereis. Stedenlink voert ook het woord 
op relevante congressen en publiceert artikelen in 
vakbladen.

Stedenlink richt zich verder op beleidsmakers bij 
de overheid (zowel in Den Haag als in Brussel) en 
in de markt, met voorlichting en lobby. Doel: het 
belang van gemeenten te verankeren in beleid.
Op nationaal niveau werkt Stedenlink samen met 
o.a. de Vereniging Nederlandse Gemeenten en 
het Interprovinciaal 
Overleg.
Op internationaal 
niveau werkt
Stedenlink samen 
met o.a. Eurocities 
en INEC (Interna-
tional Network of 
E-Communities).

Organisatie
Stichting Stedenlink is in 2001 opgericht.
Stedenlink wordt bestuurd door wethouders van 
de deelnemende gemeenten. Een projectbureau 
zorgt voor de dagelijkse uitvoering. Doel is om het 
belang te dienen van ICT voor stedelijke, landelijke 
en Europese processen, vanuit de belangen van 
de lokale en regionale overheden. Een ambtelijke 
kerngroep werkt aan concrete projecten met 
wisselende thema’s, daarbij ondersteund door het 
projectbureau. 

Missie Stedenlink
Optimale beschikbaarheid en benutting van 
breedbandvoorzieningen voor socio-econo-
mische doeleinden, zodanig dat de (kennis)eco-
nomie tot volle bloei komt en de informatie-
maatschappij voor ieder welzijn kan brengen.










