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Dit beleidsvoorstel introduceert CitySynergy, een platform voor het faciliteren en verbeteren van 
inclusieve stad-statelijke samenwerking. Aan de ene kant biedt CitySynergy kansen voor het delen 
van mogelijke oplossingen op het gebied van stedelijke problematiek middels 
samenwerkingsverbanden tussen steden en staten. Anderzijds vormt het online platform een database 
voor de vertegenwoordiging van het Koninkrijk der Nederlanden om te kunnen zien op welke manier 
lokale overheden van het Koninkrijk actief zijn in het buitenland en welke oplossingen zij hebben 
voor de uitdaging van de hedendaagse stad. Middels het actief zelf toevoegen van internationale 
initiatieven door steden en gemeenten uit het Koninkrijk en de mogelijkheid voor de Nederlandse 
vertegenwoordiging om kansen voor hen uit hun regio letterlijk op de kaart te zetten, is CitySynergy 
een belangrijke schakel in het vergroten en verbeteren van stad-statelijke samenwerking. De 
belangrijkste thema’s voor de initiatieven die op het platform toegevoegd worden, zijn gerelateerd aan 
de stedelijke thema’s van UN-HABITAT.  
 
De actoren die actief toegang hebben tot het platform zijn: 

● Steden en gemeenten uit het Koninkrijk; 
● Nederlandse vertegenwoordiging; 
● De Rijksoverheid, in het bijzonder het Ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ). 

 
Kansen, voordelen en gebruik van CitySynergy voor steden en gemeenten: 

● Recent afgeronde, lopende en geplande initiatieven met een internationaal karakter 
toevoegen; 

● Op de hoogte worden gesteld van kansen in het buitenland gerelateerd aan hun expertise; 
● Initiatieven met een internationaal karakter van andere steden en gemeenten uit het 

Koninkrijk raadplegen. 
 
Kansen, voordelen en gebruik van CitySynergy voor de Nederlandse vertegenwoordiging: 

● Identificeren van de uitdagingen en kansen die zij signaleren in hun lokale omgeving; 
● Steden en gemeenten uit het Koninkrijk verbinden met lokale steden om ervaringen, best 

practises en oplossingen te delen; 
● Raadplegen of en waar er initiatieven vanuit steden uit het Koninkrijk plaatsvinden in de regio 

van de vertegenwoordiging. 
 
Kansen, voordelen en gebruik van CitySynergy voor het Ministerie van Buitenlandse Zaken: 

● Eenvoudig zicht houden op de activiteiten van steden en gemeenten uit het Koninkrijk in het 
buitenland; 

● Monitoren welke uitdagingen er spelen in steden en gemeenten in een bepaalde regio; 
● Snel een stedelijke partner vinden bij de aanpak van bepaalde stedelijke problematiek, 

gebaseerd op de expertise die de steden en gemeenten zelf aangegeven hebben. 


