
software voor de stad

Foto: Ossip Architectuurfotografie



Vincent Taapken 
stadsontwikkelaar

creëren van ontmoet ingsplaatsen

nieuwe cul tuur in projectontwikkel ing

erfgoed als aanjager



projectontwikkeling

project 
development



urban   
development



commercieel ontwikkelaar
De Rotterdam     2006-2010

creative director
nhow hotel         2013-2014



partner for  
creat ing a 
unique 
exper ience
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hardware
software



creative direction  

netwerk

verbinding

programmering



hotel as an urban stage  



de stad als podium



„Dat de stad een plek is om juist gezien 
te worden, mensen te ontmoeten en de 

dialoog met elkaar aan te gaan.” 

 



10/15/13 6

a time of exponential change

nieuwe economische realiteit
digitale revolutie

demograf ische verander ing
kl imaat verander ing

urbanisat ie
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maken 
wensen 
mensen

groei markt

nieuwe economische realiteit
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mensen 
wensen 
maken

krimp markt

nieuwe economische realiteit
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vastgoed is een 
trage discipline

gemiddeld 7 jaar

Foto: Ossip Architectuurfotografie

retrospectieve benadering

proven technologies
conservatieve branche

technocratische cultuur
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innovatie
experiment

trends

smart cities
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Generation 
shift

aging society
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1940  10.1 miljon
2013  16.8 miljon
2040  17.8 miljon
from 2040 shrinking

source: CBS en CPB Nederland

Population of The Netherlands
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New 
Creativity

communities
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Happy City
working fun
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Share 
culture
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New 
Technology

disruptive digital revolution
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flexibiliteit & mobiliteit 
ontmoetingsplaatsen 
authenticiteit
lokaliteit 
betrokkenheid

snel veranderend consumenten gedrag

mixed-use
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➡ parallele strategie  
bottom-up = korte termijn
top-down = mid/lange termijn

➡ nieuwe organisatie modellen 

➡ nieuwe werkmethoden 
big data - smart city

Transitie in stadsontwikkeling



✓ meer transparantie
✓ open netwerk
✓ evaluatie / lerende organisatie
✓ deel cultuur 

markt: commercieel

• i deeën
• da ta  /  kenn is
• t i j d
• ne twerk
• wins t  &  ve r l i es
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✓ delen en loslaten
✓ faciliteren
✓ inspireren

overheid: ambtelijk / politiek

wederzijds vertrouwen
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durf en experiment
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programmeren 
van de stad

gebruik en exploitatie

serendipiteit



waardecreatie

co-creatie 

 nieuwe inzichten

innovatie

onderscheidend  
vermogen 



IT’S NOT WHAT YOU MAKE 
IT’S WHAT YOU DO WITH IT

new industry | creative direction in real estate


