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u meerdere exemplaren van de nieuws-
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1000 CW Amsterdam
T 020 531 46 57 
F 020 531 47 99
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VAN HET SECRETARIAAT
De Stichting KennisKring Amsterdam stelt zich als doel de kennisinfrastructuur in de
regio te versterken en de kennisoverdracht te bevorderen. Om dit doel te  bereiken
heeft de KennisKring de  afgelopen 15 jaar een aantal activiteiten in gang gezet. Met
de Nieuwsbrief, voor en door donateurs van de KennisKring, willen wij u op de
hoogte houden van alle activiteiten van de KennisKring. Daarnaast kunt ook u kopij
aanleveren voor de Nieuwsbrief. Wij denken bijvoorbeeld aan door u georganiseerde
activiteiten die ook relevant kunnen zijn voor anderen in de regio Amsterdam en aan
bijvoorbeeld een nieuwe website van uw bedrijf. Hiervoor dient u contact op te
nemen met het secretariaat van de KennisKring Amsterdam. Uw inbreng wordt
 bijzonder op prijs gesteld. De  redactie van de Nieuwsbrief  geschiedt door het
 secretariaat, zij behoudt zich het recht voor aangeleverde kopij al dan niet op te
nemen. Het secretariaat dat voor kort bestond uit Rik Bleeker  (directeur) en Sven
 Simons (coördinator) is per 1 januari uitgebreid met Sylvia  Blankendaal (assistent).

De Nieuwsbrief verschijnt vier maal per jaar in een oplage van 3200 stuks. 

360°of knowledge and wisdom



GEFELICITEERD MET ÚW 
KENNISKRING!
Want dat is immers de kern: ‘wij’ facili-
te ren een netwerk waar u deelnemer
van bent. Dat doen wij met elkaar nu
15 jaar lang. Het is prettig om te con-
stateren dat wij inmiddels terug kunnen
kijken op een boeiende periode met
onvoorstelbaar veel momenten dat de
‘een iets geleerd heeft van de ander’.
Het  resultaat is een groot en vitaal
 regionaal kennisnetwerk met inmiddels
circa 6000 aangeslotenen.

In 1992 werd op basis van twee rappor-
ten - van prof. Knight ‘Amsterdam,
Knowl edge Based City’, en van de
commissie Gevers, ‘Concurreren met
Kennis’ -  besloten om rond een aantal
relevante kennisthema’s bijeenkomsten
te organiseren voor bedrijfsleven,
 kennisinstellingen en overheid. Dit zou
leiden tot nadere en persoonlijke ken-
nismaking en uiteindelijk tot duurzame
samenwerking, was de veronderstelling.
Na een pilotfase (dat heette toen ‘uit-
probeerperiode’) van twee jaar werd in
1994 de stichting KennisKring Amster-
dam  opgericht. Het belang van die
 samenwerking tussen bedrijfsleven,
kennisinstellingen en overheid is nog
altijd zeer groot. Want het idee dat wij
het in deze regio en in Nederland in het
algemeen moeten hebben van onze
denkkracht en ons creatief en innovatief
vermogen, heeft niets aan kracht inge-
boet. Integen deel: dat idee is alleen
maar versterkt en dat belang is alleen
maar urgenter geworden. Kennis is een
van de belangrijkste grondstoffen voor
onze welvaart en ons welzijn. Samen-
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werking en open innovatie zijn onmis-
baar. Alleen op die manier kunnen wij
een rol blijven spelen op de Europese
en wereldmarkten. 

Het aan elkaar verbinden van partijen
en individuen om uiteindelijk de
 kennisinfrastructuur te versterken is
voor de KennisKring de belangrijkste
opdracht. Daartoe zijn in de loop der
jaren vele tientallen bijeenkomsten
 georganiseerd en hebben wij een veel-
voud aan deelnemers kunnen verwel-
komen.  Onderzoek heeft aangetoond
dat de KennisKring ook concreet
 rendeert:  organisaties en individuen
vergroten hun kennis en hun zakelijk
netwerk,  vergroten de naamsbekend-
heid van de eigen organisatie en hou-
den er samenwerkingsverbanden en
opdrachten aan over. Bij deze netwerk-
activiteiten houdt de verantwoordelijk-
heid van de KennisKring op en begint
die van de Amsterdamse Innovatie
Motor (AIM). Deze projectorganisatie
is ontstaan vanuit de KennisKring met
als doel projectgewijs innovatie te
 stimuleren in de Amsterdamse regio.
De AIM richt zich daarbij op innova-
tieve kennisintensieve bedrijvigheid in
de Life Sciences, Creativiteit en ICT en
Duurzaamheid.

Een rijke historie is geen garantie voor
een dito toekomst. Met elkaar moeten
wij blijven werken aan de drie punten
die het landelijk Innovatieplatform op
hun laatste ‘foto’ glashelder in beeld
heeft gebracht. Onder het motto
 ’Nederland in de Versnelling’ wordt
opgeroepen tot een hoger opgeleide
bevolking, een sterke kennisbasis en
benutting en meer innovatie & onder-
nemerschap.

Ik dank de donateurs, bestuurders en
aangeslotenen van harte voor hun
 inbreng de laatste jaren. En ik verheug
me met u op een verdere intensivering
van de kennistransfer in onze o zo per-
spectiefrijke regio, de Metropoolregio
Amsterdam!

Job Cohen
Voorzitter KennisKring Amsterdam

INDEX

15 Jaar lang heeft het oude logo alle
veranderingen bij de grote brands en
labels gadegeslagen. Een heel slijt-
vast en duurzaam logo eigenlijk. We
zijn echter blij met de vernieuwing
die  overigens in de hele huisstijl van
de KennisKring te vinden is. Behalve
de nieuwsbrief krijgen ook de web-
site en alle andere uitingen de ko-
mende  periode een nieuw uiterlijk. 

15 JAAR KENNISKRING
•Met 15 namen deze periode typerend,

noem ik: Jan-Karel Gevers, Rob de
 Vilder, Roelandt Giljjamse, Rik Veelen-
turf, Henk Eppink, Dirk Jan Coehoorn,
Fred Strek, Ge Hoedemaker, Jan van
Overhagen, Sijbolt Noorda, Alexander
Rinnooy Kan, Hans Zwarts, Pier Vellinga,
Hans Westerhof en uzelf.

•Met 15 kernwoorden terugblikkend,
noem ik: Transferpunt Amsterdam,
kennisinfrastructuur, kenniseconomie,
kennistransfer, kennisuitwisseling,

 kennisvalorisatie, ideeën stimuleren,
knelpunten wegnemen, netwerk,  triple
hilex, ontmoeten, vertrouwen, verbin-
den, innovatie en ondernemerschap.

Echter, drie woorden zijn genoeg om
de volgende 15 jaar te typeren:
 “Kennis, kennis en kennis”.

Zoals onze voorzitter in zijn column
reeds aangaf: onze internationale con-
currentiepositie hangt sterk af van de
mate waarin wij in deze regio en van-
zelfsprekend breder op landelijk niveau
kennis kunnen ontwikkelen en in staat
zijn te innoveren en te vermarkten. Niet
voor niets zijn de kernbegrippen van
onze regio: innovatie, creativiteit en
handelsgeest.

Een mooi voorbeeld vernamen wij af-
gelopen week toen wij met de Kennis-
Kring op bezoek waren bij Deloitte. Zij
hebben daar een pressure cooker inno-
vatiemodel ontwikkeld waarbij álle 6000
werknemers in de gelegenheid zijn
 gesteld ideeën aan te dragen voor het
versneld creëren van nieuwe producten
en diensten. Dit ROI-model (Return on
Innovation = Creativity  x  Leadership  x
Relentlessness) is succesvol gebleken.

En gevraagd naar waar zich nu de
meeste creativiteit in de organisatie
 bevond tijdens de ideeën-inventarisa-
tie, bleek dat daar te zijn waar lagere
en hogere opgeleiden alsmede execu-
tives en medewerkers met verschillen -
de  disciplines elkaar ontmoeten.
Cross-overs en multidisciplinaire verbin-

dingen, bleken de sleutelbegrippen. 
En dat is precies de essentie van de
KennisKring: mensen vanuit diverse
sectoren met verschillende achtergron-
den bijeenbrengen, laten kennismaken
en daarmee voortgang faciliterend.
In 2009 gaan we daar mee verder, nog
meer laten aansluiten op de speerpun-

ten van deze regio en in samenwerking
met andere organisaties. Een korte tour
door de agenda van 2009:

• In februari van dit jaar waren met een
brede delegatie op uitnodiging van
Tata Consultancy Services (TCS) op
studie/netwerkreis in India. 

•Op 1 april waren we te gast bij VUmc
met als thema ‘Life Sciences in
 Business’

•Op 27 mei is de KennisKring In
 Almere waar we zullen ervaren hoe
 Almere het begrip duurzaamheid in
brede zin toepast (Almere Principles).
De breakoutsessies op lokatie gaan
onder meer over transitiepad elektri-
sche mobiliteit, eco-effectiviteit van
de bebouwde omgeving, van recycling
naar upcycling (ondergronds afval -
systeem), stadslandbouw, en glasvezel
voor alle inwoners Almere.

• In juni is een namiddagbijeenkomst
bij NYSE Euronext over de financiële
positie en perspectieven van de regio
en de B.V. Nederland.

•Na de zomer is de KennisKring actief
op de PICNIC (24/25 september),
Science Park Amsterdam (oktober) en
bij het nieuwe Shell Research and
Technology Centre (november).

Houd u onze website en uitnodigingen
in de gaten. We treffen u graag weer
op onze bijeenkomsten!

Rik Bleeker
directeur
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In de week van 24 januari tot 1 februari
heeft een grote en brede delegatie
uit het netwerk van de KennisKring
Amsterdam onder leiding van Harry
Borghouts, Commissaris van de
 Koningin Noord-Holland en lid Dage-
lijks Bestuur van de KennisKring, een
werkbezoek gebracht aan India.
 Tijdens deze studiereis zijn de steden
New Delhi, Mumbai en Hyderabad
aangedaan, waarbij diverse  bezoe ken
zijn gebracht aan tal van kennisinstitu-
 ten en ondernemingen en projecten
m.n. binnen de life sciences, ict /
 creatieve industrie, onderwijs en
 wetenschap. 

De aanleiding voor deze besloten studie-
reis vormde de uitnodiging van de heer
Girish Ramachandran, CEO Europa, Tata
Consultancy Services om middels een
study-tour, India in de breedte te leren
(ver)kennen. De contacten van TCS in
India en het moederbedrijf TATA ston-
den garant en hebben geresulteerd in

een intensief en kwalitatief hoogwaar-
dig programma.

De tour had twee doelstellingen. Aller-
eerst zou de studiereis de leden van de
KennisKring de gelegenheid bieden om
persoonlijk de complexiteit, tegenstrij-
digheden en het vertrouwen waar te
nemen van het moderne India. De focus
van de studiereis was gericht op het zien
en beleven van zo veel mogelijk facetten
(economisch, politiek en cultureel) van
het moderne India. Door de diversiteit
en intensiteit van het programma zijn er

vele indrukken opgedaan en is er veel
geleerd van dit land dat in 2030 tot de
top 3 naties van de wereld zal behoren.
Op het programma stond onder meer
een bezoek aan the Ministry of Company
Affairs waar E-government initiatieven
getoond werden, een terrein waar India
in voorop loopt. Daarnaast is een bezoek
gebracht aan de Mumbai Stock
Exchange, de meest gedigitaliseerde
beurs ter wereld. Tele-Medicine stond
centraal tijdens een bezoek aan het
Apollo Hospital in New Delhi. In het
programma waren verder ook bezoeken
aan universiteiten, wetenschappelijke
koepels vergelijkbaar met de KNAW en
VSNU opgenomen, alsmede bedrijfs-
bezoeken aan een Bio en Pharma onder-
neming. 

Het tweede doel, maar zeker niet minder
belangrijk, was het versterken van de
onderlinge banden in het netwerk van
de KennisKring. De evaluatiescores laten
zien dat de fascinerende omgeving van
India kennelijk een goede ambiance
vormde om dit kennisnetwerk steviger te
laten retourneren. Er is intensief genet-
werkt, relevante contacten gelegd,
 wederzijdse issues besproken en afspra-
 ken gemaakt voor follow ups.

Naast Harry Borghoutts participeerden
drie andere leden van het Dagelijks
 Bestuur van de KennisKring, t.w. de twee
voorzitters van UvA-HvA en VU, Karel van
der Toorn resp. René Smit en de burge-
meester van Almere, Annemarie Jorrits -
ma. Verder participeerden vanuit het
Algemeen Bestuur en netwerk van de
KennisKring de burgemeesters van
Haarlem, Haarlemmermeer, Zaanstad en
Amstelveen, leden Raad van Bestuur /
College van Bestuur van VUmc en AMC,
resp Hogeschool van Amsterdam en
Hogeschool Inholland, CEO’s / partners
van Boer & Croon, KPMG, ABN-AMRO,
Boekel de Nerée, NYSE Euronext, 
KPN, Boer Hartog Hooft, Achmea en
 JCDecaux. Daarmee waren de sectoren
overheid, bedrijfsleven, onderwijs,
 gezondheidszorg / life sciences, goed
vertegenwoordigd. De KennisKring
Amsterdam kijkt terug op een geslaagde
studiereis.

KennisKring
Amsterdam
naar India

De aftrap werd gedaan door Michèle
Hagers, managing partner Ernst &
Young Amsterdam, die niet zonder trots
alle deelnemers in het volle auditorium
welkom heette in de onlangs geopende
Cross Towers aan de Zuidas. Zij sprak
haar waardering uit voor een instituut
als de KennisKring en het belang ervan
voor onze regio. ”Samenwerking en
kennisuitwisseling tussen bedrijven,
kennisinstellingen en overheid is van
essentieel belang - zeker in deze woe-
lige tijden. Door samen een netwerk te
vormen kunnen we elkaar versterken".
Aansluitend op de titel van de bijeen-
komst ging zij vanuit haar eigen ervaring
in op wat een verhuizing naar nieuw-
bouw met zich meebrengt. Maar met
trots kijkt zij naar het resultaat en no-
digde zij, na de bijeenkomst, een ieder
uit voor een korte rondleiding door het
kantoor eindigend in de boardroom op
de 22ste etage.

 Jan Siemons, partner Ernst &Young
 Internationaal Location Advisory Servi-
ces, gaf als onderzoeker/adviseur een
presentatie over zijn laatste ’attractive-
ness survey”. Jan Siemons is onder meer
de initiatiefnemer van de internationale
adviesorganisatie binnen Ernst & Young
die vele onderzoeken heeft uitgevoerd
naar de internationale concurrentie-
positie van Nederland. Nederland huis-
vest 16 Global Head Quarters en 14
Europese hoofdkantoren van de 500
grootste bedrijven ter wereld. De reden
waarom deze bedrijven voor Nederland
hebben gekozen is o.a. het gunstige
belastingklimaat, de optimale ict infra -
structuur, de goede prijs/kwaliteit
 verhouding van het vastgoed, meerta-
ligheid, ondernemersmentaliteit
 (relatief veel bedrijven per hoofd van
de bevolking), 3de plaats op de global
talent index en 8ste plaats op de Global
Competitiveness Report. Ondanks deze
goede resultaten stond Jan Siemons
ook stil bij een aantal verbeterpunten.
Hij noemde daarbij de hoge arbeids-
kosten, relatief hogere grondkosten,

 tekort aan relatief goede bedrijventer-
reinen, stringent vreemdelingenbeleid
t.a.v. kenniswerkers, tijdrovende proce-
dures kenniswerkers en de 'branding'
van Nederland als kennisland, t.w. het
geringe aantal R&D centra. Amsterdam
heeft in Nederland een leidende positie
maar binnen Europa nog een flinke
 inhaalslag te maken om vanuit de 8ste
positie steden als Frankfurt, Stockholm
en Barcelona voorbij te gaan. Naast de
bovengenoemde redenen om voor
 Nederland te kiezen pleit m.n. voor
Amsterdam het groeiend cluster van
zakelijke en juridische dienstverleners,
versterkt door kennis en onderzoeks-
centra; Amsterdam tot de vijf meest
creatieve regio's ter wereld behoort;
positieve perceptie over de stad (dyna-
misch, trendy en vernieuwend); en een
hoge 'quality of life' door o.m. een
hoogwaardig cultureel aanbod. Wil
 Nederland, lees Amsterdam, sterk uit
de huidige kredietcrisis komen dat
 zullen wij volgens Jan Siemons moeten
inzetten op een aantal zaken, t.w.:
 stabiel fiscaal klimaat; gunstige prijs/
kwaliteitverhouding van arbeidskrach-

Uitbreidenof 
verhuizen,maar
waarom hier?
Locatiebeslissingen van internationaal
opererende ondernemingen zijn van
vitaal belang voor de werkgelegen-
heid, economie en het kennisniveau
van een stad en regio. Uiteraard
 spelen ook de arbeids, zakelijke,
‘quality of life’ en geografische facto-
ren als locatiecriteria, een belangrijke
rol in de  afweging. 

Het thema van de bijeenkomst spitste
zich toe op de vraag“wat de beweeg-
redenen zijn van multinationals/hoofd-
kantoren om te kiezen voor een
bepaalde locatie”. In dit kader werd
de metropoolregio Amster dam in in-
ternationaal perspectief geplaatst.
Wat zijn de precieze processen achter
zo’n beslissing een onderneming al
dan niet ergens te vestigen?



SAMENWERKEN
Hanstede geeft aan dat de kennis-
ontwikkeling steeds sneller gaat en je
daarom het risico omlaag moet bren-
gen. Samenwerken is essentieel om je
kennis op peil te houden en succesvol
te zijn. Daarbij is de kennisinfrastructuur
in de regio belangrijk voor Solvay. 
Van Rossum: “Je kunt de regio Amster-
dam,  inclusief Leiden en Utrecht zien
als een soort ecosysteem. Daar komen
onze medewerkers vandaan en we
 hebben er ook onze samenwerkingsver-
banden. Er is een aantal goede universi-
teiten en de aanwezigheid van Schiphol
maakt ons snel bereikbaar vanuit de
wereld. Ook is Amsterdam een aantrek-

kelijke woonplaats voor buitenlandse
medewerkers, voor ons is dat erg
 belangrijk”. 

Van Rossum noemt ook het Amsterdam
Biomed Cluster, waarbij Solvay is aan  -
ge sloten.“Het is een soort markplaats
voor de bio-medische wetenschap. Via
het cluster kwam ik bijvoorbeeld in con-
tact met een klein bedrijfje, ook uit
Weesp en actief op het gebied van life
sciences”.

OPEN INNOVATIE
Kan de kennisinfrastructuur nog beter?

Hanstede:“Onze visie is dat we de ken-
nisstructuur via de weg van open inno-
vatie meer werkbaar zouden moeten
maken, zodat we beter van elkaars
 expertise kunnen profiteren. Door open
innovatie voeg je een nieuwe waarde toe
aan de kwaliteit van de innovatie binnen
de regio. De samenwerking op het ge-
bied van life sciences is nu nog te frag-
mentarisch. Iedereen wil wel, maar er is
nog te weinig structuur”. 

OUTSOURCEN
Over de bijdrage van Solvay aan de
kennisinfrastructuur zegt Hanstede:
“Wij als Solvay zijn aan het onderzoeken
op welke wijze we samenwerking met

anderen kunnen intensiveren. Omdat
wij zowel R&D, Manufacturing en Sales
in huis hebben, zouden we andere par-
tijen, zoals beginnende bedrijven, ook
iets kunnen bieden. De milieuvergun-
ningen, onderzoeksfaciliteiten, vergader-
 faciliteiten, kennis op het gebied van het
aanvragen van octrooien en bewaking
zijn hier op het terrein aanwezig. Hier
werk je in een zakelijke omgeving. Ook
vinden we het belangrijk dat studenten
die voor de life science sector worden
opgeleid daar ook werk in vinden”.
Hanstede vertelt over het proces van
outsourcen waarin Solvay zich bevindt.

“We zullen steeds meer activiteiten in de
toekomst door andere bedrijven laten
verrichten, omdat wij niet groot genoeg
zijn om alles zelf te doen. Daarbij funge-
ren wij als partij die de markt kent, de
kennis heeft en de regie in handen houdt
over het proces van de ontwikkeling en
productie van medicijnen. Het zou om
verschillende redenen handig zijn als de
bedrijven aan wie wij activiteiten uitbe-
steden in een cirkel om ons heen zitten.
Kijk naar het Sciencepark in Eindhoven”.

NETWERKKRING
Wat draagt de KennisKring Amsterdam
bij aan de ontwikkeling van Solvay? 

Van Rossum: “Onze betrokkenheid ligt
in de eerste plaats bij het Amsterdam
Biomed Cluster, maar ook andere on-
derwerpen zijn voor ons interessant,
 bijvoorbeeld telewerken of het bouwen
van een communicatiestructuur. In net-
werken doe je die kennis op en daarom
zijn ze belangrijk voor ons. Wij zien de
KennisKring vooral als een netwerk-
kring”. 

FOCUSSEN
En als het om kennisoverdracht gaat?
Hanstede: “Je moet het samen met an-
deren doen, zeker in de wereld van de
farmaceutica. Ook is het belangrijk om
je te focussen. Het is een voorwaarde
als je een centre of excellence wilt zijn
dat bestand is tegen mondiale bewe-
gingen. Wie focust, kan zich onder-
scheiden. Startende bedrijven zijn daar
een goed voorbeeld van. Ze hebben
één goed idee, de ondernemingsgeest
én de durf om het te doen. Precies met
die drie dingen kom je hogerop. Voor
deze nieuwe ondernemers zou meer
durfkapitaal beschikbaar moeten zijn.
Dat is belangrijk, want om succesvol te
zijn binnen de life sciences heb je een
lange adem nodig”. 

Heeft u vragen neem dan contact op
met de heer H.J.M. Hanstede: 
eric.hanstede@solvay.com

ten, minder administratieve lastendruk
en flexibilisering van arbeid; en behoud
koppositie logistieke infrastructuur.

Aansluitend sprak Bas Pulles, commis-
saris Netherlands Foreign Investment
Agency (NFIA) en internationale lobby-
ist, over het naar deze regio bewegen
van bedrijven, instellingen en investe-
ringen. Vanuit zijn praktijkervaring gaf
hij uitleg over de rationele maar vaak
ook andersoortige redenen te kiezen
voor een locatie.

Tenslotte deelden ook Paul Smits (di-
rector hr, property and security) Voda-
fone en Ad Maaswinkel (manager real
state & site operations Netherlands IMT
Benelux) IBM hun ervaringen als execu-
tives betrokken bij de eigen locatiekeuze.

De bijeenkomst was in handen van
Oswald Schwirtz, voorzitter Kamer van
Koophandel  Amsterdam en lid Dage-
lijks Bestuur KennisKring Amsterdam.
"Behalve voor de KvK Amsterdam is
ook voor de KennisKring is het vesti-
gings- en acquisitieklimaat van het aller-
 grootste belang. De kennisinfrastructuur
van dit land en deze regio is volstrekt
afhankelijk van de kennisinstellingen,
bedrijfsleven en overheden die in sa-
menhang met elkaar opereren. En zoals
u weet gaat het daarbij om massa, kriti-
sche massa. M.a.w. daar ‘waar veel zit,
wordt nog meer als een magneet aan-
getrokken”. In de diverse kennis en
 bedrijfsketens die er zijn is de aanwe-
zigheid van hoogwaardige en interna-
tionale bedrijven en kennisinstellingen
onontbeerlijk. De KennisKring zet zich

met haar omvangrijke netwerk facilite-
rend in om daar aan bij te dragen,
d.m.v. kennistransfer en bewustwor-
ding. "Wij hopen dat u straks allen als
deskundigen op dit onderwerp het
pand verlaat en dat deze regio er ook
weer een aantal ambassadeurs bij
heeft", aldus Oswald Schwirtz.
Voor meer inhoudelijke vragen kunt u
contact opnemen met dr. J.C.M.M.
 Siemons: jan.siemons@nl.ey.com
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INTERVIEW 
IN GESPREK MET...

“Je zou het op het eerste gezicht niet
zeggen, maar ons bedrijfsterrein is ruim
dertig hectare groot”. Algemeen direc-
teur Eric Hanstede vertelt over Solvay

Pharmaceuticals. Met elfhonderd me-
dewerkers is het de tweede producent
van geneesmiddelen in Nederland. De
vestiging in Weesp is onderdeel van de
Belgische multinational Solvay. Manager
R&D Bram van Rossum: “Hier doen we
onderzoek naar aandoeningen op het
gebied van het centraal zenuwstelsel.
Ook vervaardigen we actieve stoffen
voor een aantal van onze geneesmidde-
 len en ontwikkelen en produceren we
influenzavaccins. Op dit laatste gebied
horen we bij de mondiale top 5”. 
Hanstede: “We zijn bij ieder stadium

betrokken, vanaf het allereerste onder-
zoek tot en met de productie van het
medicijn. In Weesp werken vijfhonderd
mensen binnen de research & develop-
ment. We besteden er 16% van onze
omzet aan”. 

EEN MILJARD VOOR ÉÉN MEDICIJN
Hanstede: “Het kost ongeveer een
 miljard euro om slechts één medicijn te
ontwikkelen en je hebt maar weinig tijd
om deze investeringen terug te verdie-
nen. Door het lange ontwikkelingstraject
blijft er van de 20 jaar patentbescher-
ming ongeveer 8 jaar over. Het wordt
steeds moeilijker met een medicijn te
komen dat nieuw is of een extra toege-
voegde waarde heeft, bijvoorbeeld
 effectiever of met minder bijwerkingen.
Wereldwijd wordt er 70 miljard euro
geïnvesteerd in de ontwikkeling van
nieuwe medicijnen en er zijn vorig jaar
slechts 24 nieuwe medicijnen door de
autoriteiten goedgekeurd”. 

Met open innovatie
de kennisinfrastructuur
verbeteren
Hanstede;”Wie focust kan zichonderscheiden” 

7

vervolg: uitbreiden of verhuizen, maar waarom hier?

Bram van Rossum (l) en Eric Hanstede (r)
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Amsterdamse 
Innovatie Motor AIM
www.aimsterdam.nl

500 BEZOEKERS OP AIM09
Op 12 februari 2009 vond het tweede
AIM-event plaats in de Zuiveringshal
van de Westergasfabriek in Amsterdam.
Het was een sprankelende middag met
toonaangevende sprekers, innovaties
uit de praktijk en natuurlijk een netwerk-
borrel. Tijdens het event is de uitgave
‘AIM09’ overhandigd aan burgemeester
Job Cohen, tevens voorzitter van het
AIM bestuur. De publicatie beschrijft
alle projecten waar AIM het afgelopen
jaar bij betrokken is geweest. De mid-
dag ging van start met een  presentatie
van Robbert Dijkgraaf (president KNAW
en lid Innovatieplatform). Gevolgd door
een lezing door Werner Vogels (CTO
Amazon). Het plenaire gedeelte werd
afgesloten met een interactieve video-
show van Eboman. Vervolgens kregen de
bezoekers de mogelijkheid om 20 ver-
schillende innovatieve projecten, work-
shops en presen taties van dichtbij te
bekijken. Op deze manier werden inno-
vatieve ondernemers direct in contact
gebracht met het netwerk van AIM. De
middag werd afgesloten met een net-
werkborrel. Ruim 500 relaties van AIM
bezochten AIM09. AIM kijkt terug op
een geslaagde dag. De presentaties en
de publicatie ‘AIM09’ zijn terug te vin-
den op www.aimsterdam.nl

AMSTERDAM INVENTOR 
DINNER 2009 
Op donderdag 18 juni 2009 vindt het
Amsterdam Inventor Dinner 2009 plaats.
Tijdens het Inventor Dinner strijden
 bedrijven en instellingen om de Amster-
 dam Inventor Award. Hierbij gaat het om
organisaties die uitvindingen hebben
gedaan waaruit nieuwe producten, pro-
cessen en/of diensten tot stand  kunnen
komen. Het evenement is gericht op de
industriële sector en kennisinstituten die
zich onderscheiden door innovatie en

ondernemerschap. Het  Inventor Dinner
wordt gesteund door Amsterdam Top-
stad, Avantium en de Amsterdamse
 Innovatie Motor. Het  Comité van Aan-
beveling bestaat uit Job Cohen,
 Robbert Dijkgraaf en Pieter Drenth. 
Zie www.topstadamsterdam.nl

CREATIVE COMPANY CONFERENCE
De Creative Company Conference (CCC)
is een internationaal congres over crea -
tief ondernemerschap. Dit jaar vindt de
CCC plaats op 26 mei in Muziekgebouw
aan ’t IJ in Amsterdam. CCC brengt
Nederlandse creatieve ondernemers en
CEO’s van internationale innovatieve
bedrijven bij elkaar. CCC wordt mede
mogelijk gemaakt door Creative Cities
Amsterdam Area (CCAA). CCAA heeft
een aantal toegangskaarten voor CCC
die u met €200, - korting kunt bestellen
via anja@ccaa.nl

ACCOMMODATING CREATIVE
KNOWLEDGE: URBAN AND REGIONAL
POLICY PERSPECTIVES (ACRE)
ACRE is een wetenschappelijk onder-
zoek gecoördineerd door de  Univer   siteit
van Amsterdam, waaraan 13 Europese
steden deelnemen. Op 27 mei organi-
seert ACRE, in samenwerking met Crea -
tive Cities Amsterdam Area, een inter-
nationale conferentie waarbij de volgen -
de onderwerpen aan bod komen: Zijn
creativiteit, innovatie en kennis nog de
juiste middelen voor een rooskleurige
economische toekomst? Welk beleid is
nodig om creatieve en kennisintensieve
bedrijven te behouden en aan te trek-
ken? En welk beleid is nodig om creatief
talent aan te trekken? Tijdens dit
 congres worden de eerste wetenschap-
pelijke onderzoeksresultaten van Am-
sterdam, Barcelona,  Budapest, Helsinki
en München gepresenteerd en vindt er

een paneldiscussie plaats. Aan het eind
van de dag wordt een bezoek gebracht
aan een creatieve hotspot. 
Zie www.acre.socsci.uva.nl.
Aanmelden voor ACRE: anja@ccaa.nl

PRESENTATIE ELIZABETH CURRID: 
THE WARHOL ECONOMY 
Onlangs was Elizabeth Currid te gast bij
Creative Cities Amsterdam Area (CCAA).
Currid werd uitgenodigd door het EFRO
Kansen voor West bureau, de Kamer
van Koophandel Amsterdam en CCAA. 
Currid promoveerde bij Richard Florida,
de man die de creatieve industrie be-
leidsmatig op de kaart zette. Haar boek

The Warhol Economy omvat een onder-
zoek naar de schijnbaar toevallige
 samenloop van omstandigheden in de
creatieve industrie in New York die tot
briljante samenwerkingen hebben  ge -
leid (zoals Stephen Sprouse voor Louis
Vuitton). Uit haar onderzoek bleek dat
één van de basisvoorwaarden waar een
stad over dient te beschikken een brui-
send nachtleven is. Creatief ben je niet
van 9 tot 5, sterker nog: “Je doet min-
stens zoveel zaken buiten kantoor uren,”
aldus de onderzoekster. De presentatie
is te vinden op de website van CCAA,
www.ccaa.nl

CREATIVE ZAANSTAD
Donderdag 28 mei vindt een speciale
netwerkbijeenkomst voor creatieve on-
dernemers in Zaandam plaats, georga-
niseerd door de gemeenten Zaanstad,
Wormerland en Oostzaan in samenwer-
king met de KvK Amsterdam, Creative

CREATIEVE INDUSTRIE
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Cities Amsterdam Area (CCAA) en
 Amsterdam Creative Exchange (ACX).
De Zaanstreek biedt creatieve onderne-
mers  inspirerende locaties te midden
van industrieel erfgoed en waterrijk
landschap en heeft een ideale ligging
ten opzichte van Amsterdam. Bent u op
zoek naar nieuwe contacten die nuttig
kunnen zijn voor uw onderneming? Wilt
u inspiratie opdoen, uw kennis delen of
onderzoeken welke mogelijkheden er
zijn om met andere (creatieve) onderne-
mers samen te werken? Meld u dan aan
via www.zaanstad.nl/creativezaanstad

SEMINAR ’MINDER BELASTING
VOOR CREATIEVEN’
Het zijn spannende tijden voor onder-
nemers in de creatieve industrie. De
continuïteit van een bedrijf wordt veelal
gewaarborgd door een stabiele finan-
ciële situatie. Total in Support, Maxwell
Group en CCAA willen ondernemers
hier graag mee helpen. Daarom boden
zij op donderdag 12 maart 2009 een se-
minar aan met tips voor belastingbe-
sparing en financieringsmogelijkheden.
In totaal hebben ruim 120 creatieve on-
dernemers het seminar bijgewoond.
Zie ook www.ccaa.nl

“INTERNATIONAL TALENT MEETS
DUTCH LIFE SCIENCES” 
GEADOPTEERD DOOR LS&H
In 2008 is het succesvolle “International
Talent meets Dutch Life Sciences” pro-
gramma in het leven geroepen door het
Amsterdam BioMed Cluster en Hyphen
Projects. Dit jaar krijgt het project een
vervolg dankzij steun van het nationale
Life Sciences & Health innovatie pro-
gramma. Van 25 tot 29 mei krijgen vijftig
buitenlandse talenten de kans om een

bezoek te brengen aan ons land. Op
het programma staan bezoeken aan
scienceparken, universiteiten en bedrij-
ven in de life sciences sector. Het pro-
ject werd gestart vanwege de krapte op
de arbeidsmarkt in Nederland op het
gebied van life sciences. Steeds meer
werkgevers kijken buiten de landsgren-
zen om vacatures vervuld te krijgen. 
Zie www.amsterdambiomed.nl

BEZOEK AAN BIOASIA IN 
HYDERABAD, INDIA
Begin februari heeft de Amsterdamse
Innovatie Motor vanuit het project
 BioPortEurope deelgenomen aan de
BioAsia beurs in Hyderabad, India.
 BioPortEurope is een life sciences ex-
pertise- en handelscentrum dat Indiase
Biotech bedrijven ondersteunt bij het
toetreden tot de Europese markt. Het
driedaags programma bestond uit een
beurs, lezingen, een tradeshow en ver-
schillende side-events. Het evenement
trok 2.500 bezoekers uit 18 landen. De
deelname aan BioAsia heeft tot nu toe
geleid tot verschillende interessante
nieuwe contacten en een aantal concrete
vervolgafspraken met Indiase  partijen. De
succesvolle promotie van de Life Sciences
sector krijgt een vervolg op de Bio Inter-
 national Convention, van 18 tot 21 mei in
Atlanta. Zie www.amsterdambiomed.nl

DAG VAN DE VALORISATIE
Valorisatie is het ter beschikking stellen
van kennis, uit bijvoorbeeld onderzoek
of ontwikkeling, aan andere partijen die
deze kennis gericht aanwenden voor
gebruik in commerciële en maatschap-
pelijke toepassingen. Op 17 juni organi-
seert de stichting Science Alliance het
congres ‘Dag van de Valorisatie’. Cen-
traal thema van dit congres is de be-
hoefte aan valorisatie en de methoden
en technieken om valorisatie te meten.
Er wordt aandacht geschonken aan de
huidige stand van zaken en verbeter-
punten voor de toekomst, gezien vanuit
universiteiten en verschillende betrok-
ken marktpartijen. Naar verwachting
zullen ongeveer 250 vertegenwoordi-
gers en professionals de conferentie

bezoeken. De dag is een initiatief van
de stichting Science Alliance, als strate-
gisch partner is de AIM nauw betrokken
bij de organisatie. Voor meer informatie
ga naar www.science-alliance.nl

BIOBUSINESS EVENT
Op 16 juni 2009 vindt het BioBusiness
Event plaats in Almere. Het event is de
jaarlijkse netwerkbijeenkomst voor pro-
fessionals in Life Sciences en MedTech,
met nadruk op nieuwe bedrijvigheid,
ondernemerschap, innovatie, valorisatie,
risico-kapitaal en strategisch partnering.
Het BioBusiness Event brengt onderne-
mers, managers, onderzoekers, inves-
teerders, bedrijfsontwikkelaars, tech
transfer officers en andere geïnteres-
seerden samen. Het BioBusiness Event
wordt georganiseerd door het Amster-
dam Biomed Cluster, BioFarmind, Im-
muno Valley, MTIC, Nefarma en Niaba.
Zie www.biobusinessevent.nl

FESTIVAL AMSTERDAM DUURZAAM
Op 5 en 6 juni vindt wederom Amsterdam
Duurzaam plaats. Dit jaar is het thema
’Wat doe jij?’ Ruim 15 bedrijven sponso -
ren het evenement dit jaar. Het publieks-
 event vindt op zaterdag 6 juni plaats op
het Westergasterrein. De Business2Bu-
siness-dag vindt op 5 juni plaats in het
Elicium in de RAI. Informatie vindt u
terug op www.amsterdamduurzaam.nl

MORGEN IS HET DINSDAG
Iedere eerste dinsdag van de maand
organiseren New Energy Docks, de
Amsterdamse Innovatie Motor, Kennis-
Kring Amsterdam in het kader van het
project AIM to Sustain de bijeenkomst
‘DINSDAG’: een netwerkbijeenkomst
rondom duurzaamheid. De komende
‘DINSDAG’ vindt plaats op 12 mei 2009
met als thema Groene ICT. 
Meer informatie via: www.dinsdag.nu

ALMERE: PRINCIPLES IN DE PRAKTIJK
Op 27 mei 2009 vindt in Almere de con-

LIFE SCIENCES
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AMSTERDAMSE KENNIS-
INSTELLINGEN TREKKEN 
GEZAMENLIJK OP
De Hogeschool van Amsterdam (HvA),
INHolland, de Vrije Universiteit (VU) en
Universiteit van Amsterdam (UvA) bunde-
 len hun kennis voor ondernemers. Bij
Kennispoort Amsterdam kunnen onder-
nemers -maar ook non-profitorganisaties
en overheidsinstellingen- terecht voor
alle vragen aan het hoger onderwijs.

Ieder die zich aanmeldt via de site
www.kennispoortamsterdam.nl krijgt
eerst een (telefonisch) intakegesprek.
Vervolgens wordt de vraag ‘uitgezet’ bij
één of meer onderwijsorganisaties. De
bemiddeling door Kennispoort  Amster -
dam is gratis. De onderwijsorganisatie
die de vraag behandelt kan wel kosten in
rekening brengen, waarvoor de onder-
nemer soms weer een subsidie (innova-
tievoucher) kan ontvangen.
Kennispoort Amsterdam is in november
2008 gelanceerd. In iedere nieuwsbrief
wordt een kleine selectie gegeven van
binnengekomen vragen.

INKOMENDE VRAGEN 
EN AFHANDELING

VRAAG Een overheidsorgaan wil soft-
ware laten ontwikkelen waarmee kente-
kenborden van auto’s en scooters
herkend en verwerkt kunnen worden.

ANTWOORD Een IT afdeling van de VU
is bereid het onderzoek te verrichten. 

VRAAG Een modezaak maakt exclu-
sieve kleding op maat. De onderneming
vraagt advies om zich beter te kunnen
profileren bij de doelgroep.

ANTWOORD De ondernemersvraag is
opgepakt als afstudeeropdracht bij de
opleidingen marketing, commerciële
economie en communicatie van
 INHolland en HvA. 

VRAAG Een onderneemster coacht
personen van middelbare leeftijd die
de overstap willen maken van een vaste
baan naar het zelfstandig ondernemer-

schap. De onderneemster wil graag
een onderzoek laten doen naar de
vraag wat de belangrijkste startproble-
men van beginnende ondernemers zijn. 

ANTWOORD Het onderzoek wordt ge-
daan door een groep studenten van de
Vrije Universiteit die het bedrijfspracti-
cum ondernemerschap volgen.

VRAAG Een gymnasium houdt in juni
een themadag over water. De school
zoekt een aantal sprekers die het thema
vanuit verschillende invalshoeken willen
bespreken.

ANTWOORD Nadat de vraag breed is
uitgezet binnen de diverse opleidingen:
techniek, biologie,  medicijnen, farma-
cie, geografie,  geschiedenis, economie
(water is een schaars goed), recht
(water is aanleiding geweest voor veel
rechtszaken), fashion (watermode),
sport en interactieve media is er een
lijst van mogelijke sprekers vastgelegd. 
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ferentie ‘Principles in de praktijk’ plaats.
Hierbij zullen burgemeester Jorritsma,
Jan Rotmans en wethouder Duijvesteijn
hun visie op de duurzaamheidsprincipes
van Almere geven. Hierna vinden paral-
lelle sessies plaats, van elektrisch vervoer
tot de afvalpraktijk van Almere. De con-
ferentie wordt georganiseerd door de
KennisKring Amsterdam in samenwer-
king met AIM en de gemeente Almere.

LANCERING ICT-CLUSTER
Onlangs is officieel het ICT-cluster van de
Amsterdamse Metropoolregio gelan-
ceerd. In aanwezigheid van wethouder
Asscher werd met de grootste Amster-
damse ICT bedrijven en vertegenwoor-
digers van kleinere bedrijven een

Amsterdamse ICT-agenda besproken.
Gemeenschappelijk willen bedrijven,
overheden en kennisinstellingen de ko-
mende jaren gaan werken aan een beter
investeringsklimaat in de regio Amster-
dam. In publiek-private samenwerking
zullen projecten worden opgestart om
dit handen en voeten te geven, de focus
voor de regio zal liggen op maatschap-
pelijke sectoren als duurzaamheid, on-
derwijs, mobiliteit en gezondheidszorg
waarbij de toepassing van ICT centraal
staat. Het ontwikkelen van innovatieve
dienstverlening zal daarbij centraal
staan. Zie www.aimsterdam.nl.

MINISTER BEZOEKT 
AMSTERDAM LIVING LAB
Minister van der Hoeven heeft het offi-
ciële startschot gegeven voor het Am-

sterdam Living Lab. Een living lab is een
proeftuin voor kleine creatieve bedrijven
en grote toepassingsbedrijven om
samen met kennisinstellingen snel inno-
vatieve producten en diensten te ont-
wikkelen. Gebruikers nemen deel aan
het ontwikkelproces vanaf de ontwerp-
fase. Wereldwijd zijn er diverse living
labs, die elkaars kennis en ontwerpen
delen. In Amsterdam is gestart met het
FabLab (uitgevoerd door de Waag) en
het ExperienceLab (uitgevoerd door de
UvA). De Amsterdamse Innovatie Motor
is initiatiefnemer en op zoek naar
nieuwe partners om nieuwe labs te star-
ten. De proeftuin Amsterdam kan voor
iedereen van grote waarde zijn: bedrij-
ven, overheden consumenten en kennis-
 instellingen! Zie www.aimsterdam.nl.

ICT
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Nieuws donateurs
Duurzame ondernemers
bij New Energy Docks
timmeren aan de weg
Binnen anderhalf jaar na de opening
van haar business incubator heeft New
Energy Docks 15 start-ups in duurzaam-
heid weten te clusteren. Een comple-
mentaire groep ondernemers, die
inmiddels aan bijna 30 mensen werk
biedt, werkt vanaf de startlocatie de
Distelweg hard aan de toekomst van
hun bedrijf. En niet zonder succes. Bin-

nen het cluster zijn al ruim 22 innovaties
ontstaan en groeit de erkenning van de
bedrijven binnen hun markt. Zo maakt
Energieker.nl een sterke groei door met
leveren van zonnepanelen aan particu-
lieren en is Floris Lambrechtsen van
Double Dividend gekozen in de top 80
van wereldwijd meest deskundige advi-
seurs op het gebied van duurzaam be-
leggen. Als nieuwkomer binnen New
Energy Docks is OrangeGas op dit mo-
ment met een grote Amsterdamse par-
tij in gesprek om hun auto’s te laten
rijden op hun eigen opgewekte biogas.
De beste bedrijven in duurzaamheid
ondernemen bij New Energy Docks.
Samen met de AIM organiseert New
Energy Docks de kennisbijeenkomsten
dinsdag.nu. Hoogwaardige meetings
waar de diepgang wordt gezocht in de
diverse onderwerpen binnen het do-
mein duurzaamheid. New Energy
Docks is opgericht door de KennisKring

Amsterdam en AIM en wordt mede
mogelijk gemaakt door Shell, Stads-
deel Noord, Vrije Universiteit, ING Vast-
goed, de Universiteit van Amsterdam
en Bureau Noordwaarts. New Energy
Docks ontplooit zich tot een netwerkor-
ganisatie voor innovatie en duurzame
ontwikkeling in de Noordvleugel. Dit
zal ook leiden tot een centrum voor
duurzaamheid aan Noordelijke IJ-oever. 

Neem anders contact op met 
ir. Toon Buddingh, clustermanager 
New Energy Docks 
toon.buddingh@newenergydocks.nl

De Metropoolregio
 Amsterdam gaat voor het
Nederlands Topinstituut
voor Supply Chain
 Management
Een sterke delegatie van bestuurders
uit Amsterdam, Haarlemmermeer,
 Provincie Noord-Holland en van de
Amsterdamse universiteiten en onder-
nemers uit de haven en luchthaven
heeft maandag 16 maart jl de Metro-
poolregio Amsterdam gepresenteerd
als de meest aantrekkelijke vestigings-
locatie voor dit nationale topinstituut
voor de logistiek. De andere kandida-
ten zijn Rotterdam en Breda.  

De Kamer van Koophandel Amsterdam
heeft samen met de Stadsregio en
 Amsterdam het initiatief genomen het
Nederlands Topinstituut voor Supply
Chain Management en de daarbij
 behorende campus naar Amsterdam te
halen. De KennisKring Amsterdam
heeft zich direct aangesloten. Het top-
instituut voor de logistiek is een aanbe-
veling van de Commissie van Laarhoven
aan de Ministeries van EZ en V&W om
met het verhogen van kennis en innova-
 tie een impuls te geven aan de Neder-
landse logistieke sector. Vanuit
Nederland zal meer dan al het geval is
sturing moeten worden gegeven aan
de transnationale goederenstromen.

Ook aan stromen die niet naar of door
Nederland gaan. Op de Supply Chain
Campus zullen bedrijven hun regiecen-
tra vestigen en praktijk mensen logis-
tieke topopleidingen gaan volgen. Op
het Topinstituut zal een uitstekende
 interactie tussen wetenschappers en
supply chain professionals gaan plaats-
vinden. Logistieke leerstoelen en
 onderzoeksplekken worden door be-
drijfsleven mogelijk gemaakt en gebun-
deld met bestaande kennis van
universiteiten en andere kennisinstellin-
gen. Het instituut zal mondiale reik-
wijdte hebben. 

Naast het internationale karakter van
de Amsterdamse regio, de sterke logis-
tieke functies is bij de presentatie ook
gewezen op de aanwezigheid van de
vele internationale bedrijven, die vanuit
de Amsterdamse regio regie voeren
over goederenstromen over de gehele
wereld en over de nauwe verwevenheid
van de huidige logistiek met andere
sterke Amsterdamse sectoren als ICT,
banken en verzekeraars en de juridi-
sche dienstverleners.
Woensdag 8 april 2008 zullen de minis-
ters Van der Hoeven en Eurlings bekend
maken of het topinstituut ook echt naar
Amsterdam komt. 

Voor meer informatie neemt u
 contact op met Geert Pieter
 Wagenmakers, senior adviseur KvK
Amsterdam, tel: 020 531 46 36. 
gwagenmakers@amsterdam.kvk.nl

Lancering CASE 
groot succes
Begin dit jaar opende Job Cohen het
Centrum van Amsterdamse Scholen
voor Entrepeneurship (CASE). Met dit
initiatief willen de vier instellingen voor
hoger onderwijs in Amsterdam, de
 Universiteit van Amsterdam (UvA),
 Hogeschool INHolland, de Hogeschool
van Amsterdam (HvA) en de Vrije Uni-
versiteit (VU) ondernemerschap onder



 Amsterdamse studenten stimuleren.
Het centrale thema van de bijeenkomst
was: Ondernemen kun je leren?
Job Cohen, burgemeester van Amster-
dam, Alexander Rinnooy Kan, voorzitter
van de Sociaal-Economische Raad, 
en Maria van der Hoeven (video-bood-
schap), minister van Economische Za -
ken, hielden bij de opening een speech
over het belang van ondernemerschaps-
 onderwijs.

Cohen ging in zijn openingstoespraak
in op het belang voor Amsterdam van
onderwijs in entrepeneurship. ”Onder-
nemerschap is erg belangrijk voor onze
stad”. Hij refereerde aan de mercator
sapiens (de verstandige ondernemer).
Deze burgerkoopman uit de 16e eeuw
werd geïntroduceerd als voorloper van
de huidige serial entrepreneur. ”Naast
het adviseren van startende onder -
nemers, het beschikbaar stellen van mi-
crofinanciering en de bouw van klein-
schalige bedrijfsruimte hechten wij
belang aan het stimuleren van onderne-
merschap bij studenten. Dit sluit aan bij
de Topstadambitie om de positie van
Amsterdam als internationale kennisstad
te versterken”.

Rinnooy Kan nam de huidige financiële
crisis als voorbeeld om het belang van
CASE te onderstrepen. ”Over het alge-

meen moeten we in Nederland onder-
nemender leren zijn, als ondernemer
maar ook in andere hoedanigheden. Dat
geldt ook in tijden van crisis: we moeten
niet bij de pakken neer zitten maar juist
extra alert zijn op nieuwe kansen. Meer
aandacht voor ondernemen in het on-
derwijs is onontbeerlijk voor zowel de
kwaliteit van ondernemerschap, als wel
om animo ervoor te vergroten”.
Tenslotte ging internetondernemer Arko
van Brakel het gesprek aan met onder
andere Annemarie van Gaal (onderne-
mer), Peter van Gorsel (HvA) en Mirjam
van Praag (UvA-hoogleraar Onderne-
merschap en Organisatie) rondom het
thema: Ondernemen kun je leren?

OVER CASE
De Amsterdamse partners willen met
CASE ondernemerschap onder alle
Amsterdamse studenten stimuleren.
Daarnaast wil het centrum voor entre-
pre neurship vanuit het hoger onderwijs
in nauwe samenwerking met onderne-
mers en bedrijven het ondernemingskli-
maat in Amsterdam versterken. CASE
wordt ondersteund door de Gemeente
Amsterdam (Topstad), de KennisKring
Amsterdam, de Kamer van Koophandel,
Jong MKB Nederland, de ministeries
van Economische Zaken en OCW, en een
netwerk van ondernemers en bedrijven.

Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met Erik Boer, directeur
CASE, tel. 020 525 63 03.
f.boer@uva.nl

VU Center for 
Entrepreneurship
Op 2 december vorig jaar heeft het VU
Center for Entrepreneurship (VU CfE)
van de Vrije Universiteit officieel haar
deuren geopend. Het is de doelstelling
van het VU CfE om alle studenten van
de Vrije Universiteit in de gelegenheid
te stellen om in aanraking te komen met
ondernemerschapsonderwijs. Naast on-
derwijs en wetenschappelijk onderzoek

naar ondernemerschap bieden we
‘extra-curriculaire’ activiteiten aan, bij-
voorbeeld samen met ABN-AMRO de
Summerschool ondernemerschap
waarin studenten in een korte intensie ve
week een businessplan uitwerken. Om
ondernemerschap nog beter op de
kaart te krijgen in Amsterdam is onlangs
het Centrum van Amsterdamse Scholen
voor Entrepreneurship (CASE) geopend.
Het VU Center for Entrepreneurship
werkt in het kader van CASE samen met
soortgelijke centers bij de UvA, HvA en
InHolland.

Vorig jaar heeft het VU CfE een VU
alumni ondernemers-netwerk opgezet
en hierbij tientallen alumni-ondernemers
geïnterviewd. Deze gesprekken vorm-
den een rijke bron van inspiratie om het
onderwijs te verbeteren. Een aantal
alumni-ondernemers treedt inmiddels
op als coach van een student-onderne-
mer of geeft een gastcollege. Naast een
fantastisch netwerk van hoogopgeleide
ondernemers bieden wij alumni-onder-
nemers exclusieve masterclasses op het
gebied van ondernemerschap aan. 

Bent u (of kent u) een VU alumnus-
ondernemer en lijkt het u leuk om in
het alumni-ondernemersnetwerk te
worden opgenomen? 
Neem contact op met projectleider
Arnoud Jullens: tel. 020 598 99 09.
ajullens@feweb.vu.nl

Extra kansen op
 arbeidsmarkt voor
schoolverlaters ROC
Nova College 
ROC Nova College heeft recentelijk
een plan gepresenteerd om te voorko-
men dat cursisten die binnenkort hun
opleiding afronden, de dupe worden
van de recessie omdat er geen banen
in hun vak zijn. Schoolverlaters in de
branches waar de komende tijd weinig
of geen personeel wordt aangenomen,
krijgen bij het Nova College de kans
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zich verder te scholen. Daardoor ver-
groten zij hun kansen op de arbeids-
markt en stellen zij hun toetreden tot
de arbeidsmarkt uit tot betere tijden.
Het plan bestaat uit twee delen. Het
eerste is voor cursisten niveau 4 (het
hoogste mbo niveau). Het tweede is
bestemd voor alle mbo cursisten, die
de binnenkort hun opleiding afronden.
Deelname is uiteraard vrijwillig en bij
keuze voor extra scholing staan
 arbeidsmarktperspectief, ambitie en
 talent van de cursist centraal.

DOORSTROMEN NAAR HBO
Om te beginnen wil het Nova College
de doorstroom van mbo naar hbo be-
vorderen. Cursisten mbo niveau 4, die
oorspronkelijk niet van plan waren om
door te stromen naar het hbo (= niveau
5) kunnen een schakeltraject mbo-hbo
volgen. Daarin bereiden zij zich voor op
de verwante hbo-opleiding van hun
keuze voor een naadloze overstap.
Tevens wil het Nova College, zo moge-
lijk met het hbo, versneld komen tot het
aanbieden van tweejarige hbo trajecten
op Associate Degree niveau (AD).

TWEEDE MBO OPLEIDING
Het tweede onderdeel van het plan is
bestemd voor mbo cursisten niveau 2, 3
en 4 bestaat uit het aanbieden van een
tweede verwante mbo-opleiding in een
verkort traject. Een voorbeeld is een
cursist Werktuigbouwkunde of Elektro-
techniek die na zijn opleiding overstapt
naar Algemene Operationele Techniek
(AOT). Bedrijven als Nuon, HVC Alk-
maar, Afval Energie Bedrijf Amsterdam,
Cargill en Koninklijke Landmacht heb-
ben grote behoefte aan AOT’ers en

 garanderen een baan. Een ander voor-
beeld is een cursist Bouwkunde die na
zijn opleiding overstapt naar Infratech-
niek om daarna kans te maken op werk
in infrastructurele projecten die de over-
heid de komende tijd wil realiseren.

OOK VOOR HUIDIGE WERKNEMERS
Werknemers die nu hun baan (dreigen
te) verliezen, kunnen ook profiteren van
de mogelijkheden die Nova College
biedt tot versneld op- of omscholen.
Op basis van een EVC-traject wordt
vastgesteld wat iemand al kan en weet
en wat nog geleerd moet worden. Dat
resulteert in een individueel scholings-
plan dat bekostigd kan worden uit het
scholingsbudget dat minister Donner
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
op 24 februari bij de opening van een
mobiliteitscentrum Haarlem beschik-
baar heeft gesteld.

Voor nadere informatie neemt u
 contact op Jan van der Laan en
 Saskia Goedheer, tel. 023 530 20 09. 
Zie ook www.novacollege.nl

Eerste lichting Aviation
Flight ontvangt diploma
Zes studenten van de opleiding Aviation
Flight aan de Hogeschool van Amster-
dam hebben 17 maart jl. na afronding

van hun vliegopleiding het diploma van
Stella Aviation Academy (SAA) ontvan-
gen. De Hogeschool van Amsterdam
biedt als enige Nederlandse hogeschool
een vliegopleiding aan op basis van het
vak Aviation Engineering. In 2005 was
de HvA ook de eerste hogeschool die
een coöperatie aanging met een vlieg-
opleiding. In dat jaar kreeg het samen-
werkingsverband met de SAA vorm in
de opleiding Aviation Flight. Daarbij
leidt de HvA studenten op tot Bachelor
of Engineering, terwijl de SAA de
 geïntegreerde opleiding tot verkeers-
vlieger verzorgt.
De eerste groep afgestudeerden liet
zich tijdens de diploma-uitreiking zeer
positief uit over de combinatie van de
twee opleidingen.”Tweeënhalf jaar Avia-
tion Engineering sluit prima aan op de
vliegopleiding,” aldus een trotse afge-
studeerde. ”Binnen de opleiding is uit-
voerig aandacht besteed aan allerlei
vliegtuigsystemen en theoretische vak-
ken als aerodynamica, prestatie- en
 stabiliteitsleer. Tijdens de ATPL-theorie
(Airline Transport Pilot License) bij SAA
bleek al veel stof op de HvA te zijn be-
handeld. En ook bij het vliegen zelf viel
alles op zijn plaats.”
Eén van de geslaagden is inmiddels al
als vlieger aan de slag. De anderen zijn
nog bezig om de afstudeerstage af te
ronden. Een tweede groep studenten
Aviation Flight is ondertussen volop aan
het vliegen en zal daar naar verwachting
eind augustus van dit jaar mee klaar zijn. 

Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met Philip Weersma, 
opleidingsmanager Aviation, 
tel. 020 595 14 16.
ph.a.b.weersma@hva.nl

Strijd tegen volksziekte
Alzheimer krijgt stevige
impuls
Met een schenking van 4,5 miljoen euro
stelt het Innovatiefonds Zorgverzeke-
raars het Alzheimercentrum VUmc in de
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gelegenheid op korte termijn een
nieuwe, gespecialiseerde, herkenbare
polikliniek met een landelijke functie te
realiseren. In de nieuwe polikliniek krij-
gen de zorg voor patiënten met de
ziekte van Alzheimer - in het bijzonder
jong dementerenden- , de vroegdiag -
nostiek en vooral ook de innovatie in de
zorg voor deze patiënten en hun naas-
ten, een nieuwe impuls. VUmc en Inno-
vatiefonds Zorgverzekeraars creëren
hiermee een expertisecentrum voor
(jong)dementerenden, waarin zorg en
wetenschap op het hoogste niveau
plaatsvinden. Patiëntenzorg, diagnose
en onderzoek zullen in de nieuwe poli-
kliniek fysiek bij elkaar gebracht worden.
Reizen door het gebouw en verblijf in
steeds andere ruimtes behoren straks
tot het verleden. De dementerende
 patiënt staat in deze nieuwe setting
 letterlijk en figuurlijk centraal door toe-
passing van de principes van ‘healing
environment’. Bij de bouw wordt reke-
ning gehouden met de toenemende
groei van de vraag naar optimale diag -
nostiek en behandeling van deze groep
patiënten.
Prof. dr. Philip Scheltens, hoofd van
het Alzheimercentrum VUmc, is uiter-
mate verheugd met de steun van het
Innovatiefonds Zorgverzekeraars: ’De

ziekte van Alzheimer is op de eerste
plaats  natuurlijk een persoonlijk drama
voor de patiënt en zijn of haar naasten.
Daarnaast is het ook maatschappelijk
gezien een urgent onderwerp. Als we
niets doen is over 20 jaar de ziekte van
Alzheimer volksziekte nummer één. Het
is mijn ambitie om binnen 15 jaar een af-
doende behandeling te hebben voor
deze ziekte. De schenking van het Inno-
vatiefonds Zorgverzekeraars brengt het
realiseren van deze ambitie een stuk
dichterbij. Over de hele wereld werken
artsen en onderzoekers aan een behan-
deling voor de ziekte. Met de steun van
het  Innovatiefonds Zorgverzekeraars
kunnen wij onze positie als toonaange-
vend onderzoekscentrum uitbouwen en
daar de nieuwste ideeën over zorg voor
 Alzheimerpatiënten aan toevoegen.’

Voor meer informatie neemt u
 contact op met Bernie Hermes, 
tel. 020 444 24 94 b.hermes@VUmc

Zeldzame vogelprenten
gaan digitaal
De presentatie van Vogels kijken, het
nieuwste boek van Kester Freriks, op
donderdag 5 maart bij de Bijzondere
Collecties markeert het begin van het

grote digitaliseringsproject van de
prentenverzameling Iconographia
 Zoologica. De 300 illustraties in het boek
van Kester Freriks zijn allemaal ontleend
aan deze unieke verzameling dieren-
prenten uit de Artis Bibliotheek. De
Artis Bibliotheek is een onderdeel van
de Bijzondere Collecties van de Univer-
siteit van Amsterdam. De Iconographia
Zoologica, geordend volgens de negen-
 tiende-eeuwse indeling van het dieren-
rijk, fungeerde als papieren ’database’
voor de zoöloog in vroeger dagen. De
verzameling vormt een unieke bron
voor de geschiedenis van de dierkundi -
ge prentkunst. Naast tekeningen en
aquarellen bevat de Iconographia
 Zoologica vooral prenten in de meest
uiteenlopende technieken, gemaakt
door de belangrijkste illustratoren en

kunstenaars van hun tijd. In het kader
van het nationale digitaliseringsprogram -
ma Het Geheugen van Nederland is bij
de Bijzondere Collecties gestart met de
digitalisering van circa 20.000 prenten
van zoogdieren en vogels. Een speciaal
fonds van het Amsterdams Universiteits-
 fonds is opgezet om te kunnen voort-
gaan met de digitalisering van de
prenten van andere diersoorten. Door
de digitalisering wordt de collectie voor
iedereen wereldwijd toegankelijk en
kunnen de originele prenten op de al-
lerbeste manier worden geconserveerd. 
Zie ook www.bijzondercollecties.uva.nl. 

Voor vragen kunt terecht bij 
Eva Biesiot, tel. 020 525 60 42 /73 00.
e.biesiot@uva.nl

OncoQuest als
 meetinstrument voor
kwaliteit van leven:
 innovatie en
 implementatie
Uit onderzoek blijkt dat veel patiënten
met kanker kampen met problemen op
fysiek, emotioneel of (psycho)sociaal
gebied die wegens diverse redenen
niet besproken worden met de arts. 
Dit kan zijn wegens tijdgebrek, lage
 prioriteit in vergelijking met andere
(medische) aspecten, bezwaardheid bij
de patïent om de dokter hiermee te
belasten of het gevoel hebben dat de
problemen erbij horen “je moet er mee
leren leven”. 
De afdeling KNO van VUmc heeft op
basis van wetenschappelijk onderzoek
een innovatieve methode ontwikkeld
om het welzijn van patiënten in de da-
gelijkse praktijk te kunnen monitoren:
OncoQuest. De vragen worden via een
touch screen beeldscherm door de pa-
tiënt zelf ingevuld. Vervolgens worden
de gegevens geautomatiseerd verwerkt
en direct aangeleverd in de spreekkamer
van de behandelend arts, zodat deze de
informatie ter beschikking heeft tijdens

het consult en op individueel niveau
aanvullende zorg kan bieden. Patiënten
reageren positief op de invoering van
deze welzijnsmeter.
Momenteel wordt OncoQuest ingevoerd
in de andere poliklinieken van VUmc
voor patiënten met kanker. Met de inzet
van OncoQuest wordt verwacht dat de
communicatie tussen arts en patiënt
verder verbeterd wordt en er nog beter
zorg op maat geboden kan worden. 

Voor meer informatie neemt u
 contact op met Dr. Geertje La Rivière,
tel. 020 444 10 60.
g.lariviere@vumc.nl

Architectuur van 
Science Park aan de top
Science Park is bekend om zijn gere -
nommeerde onderzoeksinstellingen en
innovatieve bedrijven. Een veel minder

bekende parel van het gebied is de
 architectuur.

In plaats van het alom bekende grijze
elektriciteitshuisje staat op Science Park
een prachtig ontwerp van het Haarlem -
se architectenbureau Schutter ETH. Het
station is van staal waarop een roestlaag
is ontstaan die niet verder roest. Het
 effect is een rood-bruine gloed over de
welvende vormen van het gebouw, 
dat doet denken aan de Australische
’Ayers Rock’. Logisch dat dit aparte
elektriciteitsstation ook bij anderen is
opgevallen, en genomineerd werd voor
de Amsterdamse Architectuur Prijs; de
Gouden A.A.P van Architectuurcentrum
ARCAM.

Het elektriciteitsstation is niet het enige
gebouw op Science Park dat genomi-
neerd werd voor deze prijs. Wooncom-
plex ’Het Kasteel’ op Science Park is
ook een van de genomineerden. Het
Kasteel is een imposant wooncomplex
omringd door water, gelegen op de
 uiterste westpunt van de Archipelago,
de naam van het woongebied dat op
Science Park verrijst. Het werd ontwik-
keld door Heddes Vastgoed in samen-
werking met Synchroon, naar een
ontwerp van HVDN Architecten. Eind
2008 won ‘Het Kasteel’ al de Zuiderkerk-
prijs voor het beste woningbouwproject
van Amsterdam.
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Ondertekening van de schenkingsovereenkomst. 
Vlnr Elmer Mulder (voorzitter rvb VUmc), Niek de Jong (voorzitter Innovatiefonds
 Zorgverzekeraars), Philip Scheltens (Alzheimercentrum VUmc)
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Wellicht dat meer prijzen Science Park
ten deel zullen vallen. Want het nieuwe
onderkomen van de Faculteit der
 Natuurwetenschappen, Wiskunde en
Informatica is een blikvanger. Het
 ontwerp van 70.000 vierkante meter is
van Rudy Uytenhaak Architectenbureau
BV (coördinerend architect), Meyer en
Van Schooten Architecten, en Architec-
tuurstudio Herman Hertzberger. Maar
ook het nieuwe sportcentrum naar een
ontwerp van Rudy Uytenhaak en het
 innovatieve onderkomen van Amolf
springen in het oog.
De architectuur op Science Park onder-
schrijft het belangrijkste doel van
Science Park Amsterdam om een inspi-
rerende omgeving te creëren voor de
kruisbestuivingen tussen onderwijs,
 onderzoek en ondernemen. In het
 najaar organiseert de KennisKring i.s.m.
Sciencepark Amsterdam, de UvA en
MKB Amsterdam een bijeenkomst in de
Watergraafsmeer. 

Voor meer informatie neemt u
 contact op met Lulu H. Helder. 
l.h.helder@uva.nl

Noordvleugel 
Fast Forward
Het ziet er naar uit dat het door de pro-
vincie Flevoland geïnitieerde project
’Noordvleugel Fast Forward’ gehono-
reerd zal worden met een subsidietoe-
kenning door het ministerie van EZ.
Naast de provincie Flevoland, leveren
ook de provincies Noord-Holland en
Utrecht, de gemeenten Utrecht en
 Amsterdam en de Stadsregio Amster-
dam cofinanciering.

Het doel van het project is: samen over
een periode van 3 jaar, ca.150 poten-
tieel snel groeiende ondernemingen in
de Noordvleugel, tot daadwerkelijke
snelle groeiers te maken. De doelgroep
bestaat uit (kennisintensieve) zakelijke
dienstverleningsbedrijven. Hieronder

wordt verstaan: financiële instellingen,
computerservice en informatietechno-
logie, ingenieursbureaus, speur- en
 ontwikkelingswerk, juridische- admini -
stratieve- en financiële dienstverlening.
Beoogd wordt de verbetering van com-
petenties op het gebied van innovatie,
financiering, internationalisering mana -
gement en organisatie. Het project
“Noordvleugel Fast Forward” beoogt
op NV-niveau als geheel te opereren
(zij het met enige nadruk op de Metro-
poolregio Amsterdam, Almere/Lelystad
en de stad Utrecht). Het initiatief is
 volledig complementair aan het project
’groeiversnellers’ op landelijk niveau.
Daarnaast kan het project dienen als een
toeleidingstraject c.q. groeivijver voor
het project Port4Growth van het Inno-
vatieplatform. 

Voor informatie kunt u terecht bij:
Diny Weener, afdeling EZ Provincie
Flevoland, tel. 0320 26 53 06.
diny.weener@flevoland.nl

RAI: groenste 
beursgebouw
In de rijke historie van Amsterdam RAI
zijn zakelijke beslissingen nooit op puur
bedrijfseconomische gronden genomen.
Het maatschappelijke belang voor de
stad en de regio is altijd nadrukkelijk

meegewogen. In deze tijd van duurzaam
investeren in de toekomst, spelen ook
sociale en ecologische overwegingen
een belangrijke rol. Amsterdam RAI
heeft deze uitgangspunten vertaald
naar een actueel MVO-beleid. 
Afgelopen jaar heeft Amsterdam RAI

als eerste Nederlandse beurzen- en
congres centrum maar liefst twee keur-
merken behaald, de bronzen status bij
Green Globe en the Green Key. Green
Globe is het internationale duurzaam-
heidskeurmerk voor de beursindustrie.
De Green Key (voorheen Milieubaro-
meter) is hét internationale keurmerk
voor bedrijven in de toerisme- en
 recreatiebranche. De Green Key bete-
kent dat een onderneming substantieel
meer aan milieubeleid doet dan de wet-
en regelgeving van hem verlangt. Om
aan de status van de Green Key te vol-
doen heeft Amsterdam RAI voor haar
gasten een groen symbool ontwikkeld
zodat zij met een oogopslag kunnen
zien dat ze een duurzaam product afne-
men. Daarnaast hebben de technische
mensen van Amsterdam RAI het water-
verbruik met 50% weten te reduceren,
is er een cateringconcept ontwikkeld
met lokale producten en wordt het
 restaurantafval nu omgezet in biogas.
Amsterdam RAI neemt haar rol serieus
en dat zie je terug bij de medewerkers
die regelmatig proactief initiatieven
aandragen om het bedrijf duurzaam te
verbeteren.

Voor meer informatie: 
RAI Corporate Communicatie, 
tel. 020 549 16 72. 
s.mathas@rai.nl

UvA en VU bundelen
bèta-masteropleidingen
De UvA en de VU richten de Amsterdam
Graduate School of Science (AGSS) op
om hun bèta-opleidingen op master -
niveau te etaleren en te bundelen. De

AGSS wordt ook verantwoordelijk voor
het opleidingsdeel van de bètapromo-
vendi op beide instellingen. De VU en
UvA hebben prof.dr. Willem J. Stiekema
per 1 mei benoemd tot kwartiermaker
om de start van de gezamenlijke
 graduate school voor te bereiden. De
universiteiten willen met de nieuwe
 samenwerking de aantrekkingskracht
van hun bèta-opleidingen vergroten
voor met name buitenlandse topstuden-
 ten in de natuur- en levenswetenschap-
pen. Naast verhoging van het aantal
inkomende studenten zullen waar  mo ge -
lijk opleidingen worden samengevoegd
en efficiënter worden verzorgd. De
 graduate school begint op1 septem ber
2009 met een deel van de opleidingen
en coördinatie van de promotie-
activiteiten.

Voor meer informatie kunt u 
terecht bij Willem Stiekema. 
w.stiekema@uva.nl

Opening Center 
for Politics and 
Communication
Maandag 20 april vindt in Amsterdam de
officiële opening plaats van het Center
for Politics and Communication (CPC).
Het CPC, onderdeel van de Amsterdam
School of Communications Research
(ASCoR) van de Universiteit van Amster-
dam, is hét centrum voor onderzoek en
onderwijs op het gebied van politieke
communicatie. De onderzoekers van het
CPC doen in meer dan twintig EU-
 lidstaten onderzoek naar de inhoud en
 effecten van de Europese verkiezings-
campagne van juni 2009. In Nederland
worden drie grote onderzoeksprojecten
uitgevoerd: een inhoudsanalyse van de
berichtgeving tijdens de campagne;
een panel-enquête onder een represen-
 tatieve groep van 1.000 Nederlanders
een maand voor en meteen na de ver-
kiezingen; en een dagelijks peiling in
de laatste drie weken van de campagne

onder enkele honderden Nederlanders. 
Het CPC publiceert deze peiling dage-
lijks op zijn website www.polcomm.org.
Op 20 april is er een kick-off meeting
voor de media, met een debat - onder
leiding van Joris Luyendijk - over de
 komende Europese verkiezingen, de
verkiezingscampagnes en de rol van 
de media.

Aanmelding: ascor-secr-fmg@uva.nl
Voor meer informatie neemt u
 contact op met Matthijs Elenbaas.
m.elenbaas@uva.nl

MKB-Amsterdam gaat
voor 1.Amsterdam
Tijdens de traditionele Lenteborrel van
19 maart jl. is de campagne 1.Amsterdam
gelanceerd. Op weg naar de gemeente-
 raadsverkiezingen op 3 maart 2010 zet
MKB-Amsterdam in op vier prioriteiten,
namelijk eenheid in crisistijd, stedelijke
samenhang, Amsterdam wereldstad en
de economie van de toekomst. Vooral
de laatste twee punten hebben alles te
maken met het goed benutten van de
juiste kennis en kunde. Als wereldstad
is Amsterdam wereldberoemd, mede
dankzij de superslogan I amsterdam.
Maar om Europa’s sterkste stadsecono-
mie en aantrekkelijkste vestigingsplaats
te worden, is meer nodig dan succes-
volle citymarketing. 
Amsterdam moet inzetten op zijn groei-
motoren duurzaamheid en innovatie.
Op die terreinen heeft Amsterdam
 kennis en kwaliteit in huis. ”Als we die
goed benutten, kunnen we ons als mo-
derne stad aan de wereld laten zien.
Bijvoorbeeld als Cool Climate Capital
of als ICT-CITY. Bij zulke ambities is het
midden- en kleinbedrijf (mkb) een on-
misbare kracht”, aldus Kees Verhoeven,
directeur MKB Amsterdam. Daarom zet
MKB-Amsterdam zich in om duurzaam-
heid, kennis en innovatie toegankelijk
te maken voor het mkb. 
Onder andere met de Amsterdamse

 Innovatie Motor (AIM) organiseerde MKB
Amsterdam eind 2008 een Klimaat -
congres waarbij wethouder Marijke Vos
het eerste MKB Klimaatcadeau (een
pakket met energiebesparende maat re-
gelen) kreeg aangeboden. En met de
Nederlandse Orde van Uitvinders
(NOVU) is onderzoek gedaan naar de
innovatiekracht van het mkb. Op 16
april aanstaande worden de conclusies
en aanbevelingen overhandigd aan
staatssecretaris De Jager tijdens het
symposium ‘De uitvinder en de fiscus’
bij het Octrooicentrum Nederland. Met
de Amsterdamse KennisKring en het
Science Park wordt in het najaar een
bijeenkomst gehouden over kennisbe-
nutting in het mkb. 

Meer informatie vindt u terug op
www.mkb-amsterdam.nl of neemt u
contact op met Kees  Verhoeven,
 directeur MKB-Amsterdam.
verhoeven@mkb-amsterdam.nl

Bijna tien miljoen euro
voor uitwisseling 
tussen Europese en
 Indiase universiteiten
De Europese Commissie heeft een
nieuw programma opgezet: ‘Erasmus
Mundus External Cooperation Window
(EMECW) Lot 15: India’. Hierin werken
twaalf Europese en acht Indiase univer-
siteiten samen om de mobiliteit en

Nieuws donateurs
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 uitwisseling in het hoger onderwijs en
 onderzoek te stimuleren. In totaal stelt
Europa bijna tien miljoen euro beschik-
baar, waarmee ongeveer vierhonderd
beurzen gefinancierd worden. Het gaat
in het programma vooral om de uitwis-
seling van studenten en medewerkers,
van alle niveau's: bachelor- en master-
studenten, en wetenschappelijk  perso -
neel (inclusief promovendi en postdocs).
De Universiteit van Amsterdam partici-
peert in het programma. In de eerste
ronde ontvangen meer dan twintig India -
se studenten en wetenschappers een
beurs om naar de UvA te komen. 

Voor meer informatie: 
persvoorlichting@uva.nl

Hoofdkantoor 
European Grid Initiative
vestigt zich op Science
Park Amsterdam
De Policy Board van de Europese Grid-
organisatie EGI.org heeft besloten om
haar hoofdkantoor te vestigen op het
Science Park Amsterdam, het internatio-
 nale bètakenniscentrum waarin de UvA
samenwerkt met de gemeente Amster-
dam en met NWO. EGI (European Grid
Initiative) is een samenwerkingsverband
van de Europese lidstaten met als doel
de realisatie van een duurzame compu-
tergrid-infrastructuur. Door dit netwerk
tussen computers kunnen verschillende
gebruikers eenvoudig toegang krijgen
tot faciliteiten van computers elders in
de wereld, zoals dataopslag, computing
power en rekencapaciteit. Naast
 Amster dam hadden zeven andere Euro-
pese steden zich kandidaat gesteld. De
komst van EGI.org betekent een be-
langrijke impuls voor het Science Park.
EGI.org is als coördinerend orgaan
begin 2010 operationeel en wordt
 gefinancierd via lidmaatschapsgelden
betaald door de Europese lidstaten,
met naar verwachting een bijdrage van
de Europese Commissie. 

Voor meer informatie: 
info@scienceparkamsterdam.nl

Veilig elektronisch 
communiceren zonder
sleutel en electronisch
stemmen
Communicatie via internet wordt vaak
versleuteld met in de praktijk moeilijk
op te lossen wiskundige problemen.
Een andere manier om elektronische
 informatie te beveiligen is het gebruik
van een digital slot, waarvan de sleutel
eerst uitgewisseld wordt. Promovendus
Robbert de Haan van het Centrum
 Wiskunde & Informatica (CWI) in
 Amsterdam onderzocht modellen voor
‘volkomen veilige communicatie’ tussen
twee personen waarbij niet eerst een
digitale sleutel uitgewisseld hoeft te
worden èn waarbij geen aannamen
nodig zijn over de moeilijkheid van be-
paalde wiskundige problemen. De Haan
promoveerde onlangs aan de Univer -
siteit Leiden in de wiskunde op zijn
proefschrift ‘Algebraic Techniques for
Low Communication Secure Protocols’.

ELEKTRONISCH STEMMEN
Het tweede grote onderzoeksgebied
van Robbert de Haan is multi-party
computation - veilige berekeningen
met input van meer partijen die elkaar
onderling niet vertrouwen. Een voor-
beeld hiervan is elektronisch stemmen,
waar iedereen de juiste verkiezings-
uitslag wil weten maar de individuele
stemmen anoniem moeten blijven. 
De huidige multi-party computation
technieken hebben veel data nodig om
berekeningen uit te voeren; er is een
grote communicatie-overhead. Hierdoor
zijn ze minder geschikt voor het uit -
voeren van berekeningen op grote
hoeveelheden gegevens, zoals bedrijfs-
statistieken die veilig met elkaar
 vergeleken moeten worden. De Haan
ontwikkelde geavanceerde wiskundige
technieken waarmee de overhead van

veel van dit soort berekeningen sterk
omlaag gaat. Zijn resultaten kunnen
ook gebruikt worden om andere
 cryptografische protocollen efficiënter
te maken. Zo hebben ze inmiddels
 onverwacht een cruciale rol gespeeld in
een doorbraak op het gebied van com-
municatie-efficiënte zero knowledge
bewijstechnieken.

Voor meer informatie kunt u zich
wenden tot Robbert de Haan.
R.de.Haan@cwi.nl

Best-practices 
herbestemming incourant
vastgoed
Medio april 2009 start Jasper Breugel-
mans, student Economische Geografie,
met zijn afstudeeronderzoek naar ‘Best
practices van herbestemming van in-
courant vastgoed’. Jasper voert zijn
 onderzoek uit bij het Amsterdamse on-
derzoeks- en adviesbureau Decisio. Het
onderzoek richt zich op een analyse van
best practices van herbestemming van
incourant vastgoed in relatie tot de
forse leegstand op de kantorenlocatie
‘Amstel III’ nabij het Arena-gebied in
Amsterdam. In dit gebied staat ruim
200.000 m2 bvo, hetgeen een omvang-
rijke transformatie-opgave betekent.
Gerwin van der Meulen, partner bij
 Decisio, zal het onderzoek begeleiden. 

Voor meer informatie over het  
stage-onderzoek kunt u contact
 opnemen met Gerwin van der 
Meulen, tel. 020 670 05 62 
g.vandermeulen@decisio.nl

Zoeken is nog niet
 vinden. Vinden is nog
niet hebben. 
Een oproep!
Veel bedrijven hebben behoefte aan
gecertificeerde informatie. Informatie
waarbij ze ervan uit kunnen gaan dat

die klopt, bijvoorbeeld resultaten van
een wetenschappelijk onderzoek. Zo’n
informatievraag is soms incidenteel.
Niet iedere dag heb je echt harde infor-
matie nodig. De standaard zoekmachi-
nes geven steeds meer resultaten op
een zoekvraag, maar dan moet je weer
verder zoeken in de zoekresultaten
welk antwoord je past, dat schiet niet
op. Daarbij weet je niet of de bron
waarnaar verwezen wordt wel de beste,
meest recente en meest betrouwbare
is. Binnen ons onderzoeksprogramma
zoeken wij contact met ondernemers
die behoefte hebben aan gecertificeer -
de informatie in een of andere vorm
maar niet zelf de kennis of mogelijkhe-
den in huis hebben die te vinden en te
verkrijgen. Veel gecertificeerde infor-
matie zit immers achter licentiedeuren.
Ons onderzoek beslaat de keten van
zoekvraag, schifting van resultaten naar
relevantie en begrijpelijkheid en vervol-
gens verkrijging van die informatie. Het
gaat hier niet om zogenoemde intelli-
gente zoeksystemen, die “het voor u
doen”, die bestaan nog lang niet. Het
gaat ons om het proces van de informa-
tiebehoefte om van daaruit eisen te
kunnen stellen aan de toegankelijkheid
en de structuur van kennisbanken zoals
elektronische bibliotheken. Onderne-
mers die mee willen werken aan het on-
derzoek zijn van harte  uitgenodigd. 

Neem contact op met Dr. Joost Kircz,
lector Elektronisch uitgeven,
 Hogeschool van Amsterdam
j.g.kircz@hva.nl

Benoemingen /
eervolle vermeldingen

Bart Noordam benoemd tot nieuwe
decaan bètafaculteit UvA
Het College van Bestuur van de Univer-
siteit van Amsterdam heeft prof. dr.
Bart Noordam (1964) voor een periode
van vijf jaar benoemd tot decaan van

de Faculteit der Natuurwetenschappen,
Wiskunde en Informatica (FNWI). De
benoeming gaat in op 1 mei 2009.
Noordam is tegelijkertijd benoemd tot
hoogleraar Experimentele Natuurkunde.
Hij is nu director Development & Engi-
neering bij ASML. Daarnaast is hij sinds
2004 bijzonder hoogleraar Atoom- en
Molecuulfysica aan de UvA. De huidige
decaan, prof. dr. Karel Gaemers, gaat
per 1 mei met emeritaat. Prof. dr. Bart
Noordam is een ervaren wetenschap-
per en bestuurder. Hij heeft zich in het
verleden, onder andere in de oratie die
hij in 2006 als bijzonder hoogleraar
hield, sterk gemaakt voor de opleiding
en positie van promovendi en andere
jonge onderzoekers. Als decaan zal
Noordam richting en sturing geven aan
de faculteit, en is hij verantwoordelijk
voor het onderwijs en onderzoek van
de FNWI. In de komende jaren zal de
faculteit - onder leiding van de nieuwe
decaan - haar intrek nemen in de
nieuwbouw op het Science Park
 Amsterdam. Noordam zal ook een be-
langrijke rol spelen bij de profilering
van het bètaonderzoek van de UvA, in
het bijzonder van de onderzoekszwaar-
tepunten die onlangs zijn benoemd. U
kunt zich voor vragen wenden tot Bart
Noordam (b.noordam@uva.nl).

Robbert Dijkgraaf co-voorzitter 
InterAcademy Council
Het bestuur van de InterAcademy
Council (IAC) heeft op 23 maart

 Robbert Dijkgraaf, president van de
 Koninklijke Nederlandse Akademie van
Wetenschappen (KNAW), en Lu
Yongxiang, president van de Chinese
Academie van Wetenschappen,
 benoemd tot haar co-voorzitters voor
de komende vier jaar. 

Tijdens een bijeenkomst in het Amster-
damse Trippenhuis van de KNAW heeft
het IAC een nieuw bestuur benoemd
en de agenda voor de komende vier
jaar vastgesteld. De focus ligt op de
huidige economische- en milieucrises
en op de groeiende innovatiecapaciteit
op het gebied van duurzaamheid. 

De IAC mobiliseert wereldwijd de beste
wetenschappers en ingenieurs om
 nationale regeringen en internationale
organisaties zoals de Verenigde Naties
en de Wereldbank te adviseren. Acade-
mies van wetenschappen van over de
hele wereld richtten de IAC op in 2000.
Sindsdien biedt de KNAW onderdak
aan de organisatie. De IAC schrijft
 rapporten over wetenschappelijke en
technologische onderwerpen die
 betrekking hebben op grote mondiale
uitdagingen van onze tijd. Recente
 rapporten: ’Women for Science’ en
’Lighting the way: Toward a sustainable
energy future’. Belangrijke onderwer-
pen voor dit jaar zijn opkomende
 besmettelijke ziekten en watervoorraad
en -kwaliteit. Zie: www.knaw.nl  
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Bart Noordam

De nieuwe co-voorzitters: 
Lu Yongxiang en Robbert Dijkgraaf 
Foto: Henk Thomas



Loopbaan na hoger
 onderwijs sterk etnisch
bepaald
Hoe vinden jonge hbo’ers hun weg op
de arbeidsmarkt? De twintigers van nu
zijn dan wel gewend aan een multicultu-
 rele werkomgeving, hun netwerken
lopen toch grotendeels langs etnische
lijnen, zo ontdekte HvA-lector Martha
Meerman in gesprekken met alumni
van de hogeschool. Samen met Hafid
Ballafkih, Melissa Imansoeradi en Marc
van der Meer deed zij onderzoek naar
de vraag hoe de generatie-Y (geboren
tussen 1977 en 1994) het doet op de
 arbeidsmarkt. Wat zijn hun kansen, wat
zijn hun keuzes, hoe gaan ze om met
etnische diversiteit? De resultaten van
het onderzoek zijn opgetekend in het
onlangs verschenen boek Diversiteit in
Opleiding en Werk.

NETWERKEN
Uit de gesprekken die de auteurs voer-
den met tientallen HvA-alumni blijkt
ook dat verschillen in netwerk vaak
 kunnen worden teruggevoerd op ver-
schillen in sekse of nationaliteit. Tijdens
de opleiding leggen allochtone studen-
ten minder vaak contact met hun
 docenten dan autochtone studenten 
– hoeveel waardering ze ook hebben
voor die docent. Daardoor bouwen ze
niet de goodwill op bij docenten die ze
nodig hebben voor het verkrijgen van
leuke stageplaatsen en interessante af-
studeeropdrachten. En dat is nadelig,
want een stageplaats of afstudeerop-
dracht is vaak dé plek om aan een eerste
baan te komen. Eenmaal aan het werk
blijken allochtonen anders te opereren
dan autochtonen: ”De contactpersonen
van niet-westerse allochtonen zijn over
het algemeen jonger in leeftijd dan de
contactpersonen van autochtonen,”
aldus Ballafkih. ”Niet-westerse allochto-
nen hebben in tegenstelling tot autoch -
tonen minder contactpersonen in hogere
managementfuncties. De niet-westerse
vrouw heeft het minste aantal autoch -

tone mannen in het netwerk.” De oriën-
tatie van studenten op de arbeidsmarkt
verschilt nogal. Sommigen zien de
 hogeschool vooral als voorportaal van
de universiteit, andere studenten gaan
geheel voor de praktijk. Opvallend is
dat ze uiteindelijk bijna  allemaal
 adviseur of manager willen worden.
Vrijwel geen van de geïnterviewden ziet
het worden van vakbekwame profes-
sional als eindstations.
Voor meer informatie neem contact
op met Hafid Ballafkih, tel. 
020 595 25 20 a.h.ballafkih@hva.nl

Grote verschillen 
in crisisbenadering 
bij  middelgrote
 Nederlandse bedrijven 
De rigoureuze aanpak is minder popu-
lair. Bedrijven kiezen voor een aanpak
met het geleidelijk dichtdraaien van de
’kostenkraan’. 
Nederlandse bedrijven snijden op dit
moment op grote schaal in hun kosten.
Er bestaan echter grote verschillen
 tussen de verschillende regio’s in
 Nederland. Uit onderzoek van KPMG
blijkt dat bij 25% van de bedrijven in
Randstad-Noord geen acties neemt. In
Gelderland neemt nog maar 6% van de
bedrijven geen actie. Landelijk neemt
28% zelfs meer substantiële maatrege-
len om de kosten te verminderen. In
Drenthe/Overijssel loopt dit percentage
op naar 45%, terwijl Randstad-Noord
slechts 13% van de maatregelen neemt.

Volgens William Koot, partner bij KPMG
Advisory, blijkt de manier waarop de
bedrijven kosten willen besparen zeer
divers te zijn. Koot: ”Het meest in trek
is toch wel het flexibiliseren of reduce-
ren van personeel, het reduceren van
externe krachten en het verminderen
van werkkapitaal. Men kiest daarmee
voor een aanpak met het geleidelijk
dichtdraaien van de ’kostenkraan’. De
rigoureuze aanpak is duidelijk minder
populair. Van de onderzochte bedrijven

vindt 57% dat nu actie nemen eigenlijk
te laat is. Opvallend is daarbij dat door
slechts bij 11% van de bedrijven wordt
overwogen om verliesmakende activi-
teiten te sluiten of te verkopen. Er is dus
geen blinde paniek. De hoop is  eigen -
lijk dat na de zomer de economische
vooruitzichten weer beter worden.”
Hij adviseert de bedrijven vooral ook
oog te houden voorde lange termijn.
Je moet altijd goed kijken waar je
kracht als bedrijf ligt. Daarin passen de
lange termijn initiatieven, zoals het ver-
beteren van de arbeidsproductiviteit en
het slimmer werken uitstekend. Volgens
hem is daar nog veel voordeel te beha-
len. Uit het onderzoek van KPMG blijkt
voorts dat 31% van de Nederlandse
 bedrijven problemen verwachten met
de financiering. Een meerderheid geeft
aan dat de banken strenger zijn gewor-
den ten aanzien van bestaande of
nieuwe leningen. 56% geeft slechts aan
dat zij hun plannen doorrekenen geba-
seerd op de nieuwe marktsituatie. Van
de onderzochte bedrijven vindt een
meerderheid dat de implementatie het
belangrijkste is bij de kostenreductie.
Vooral het goed volgen van de resulta-
ten, managementaandacht en -betrok-
kenheid worden als essentieel gezien.
Voor nadere informatie kunt u 
contact opnemen met Andy Bellm,
tel. 020 656 70 39
bellm.andy@kpmg.nl

Effecten van de
 kredietcrisis op klimaat-
en energiebeleid.
Duurzaamheid als
 reddingsvlot van de
 economie
Is het mogelijk om de economie vlot te
trekken én de duurzaamheid flink te be-
vorderen door in de bouw duurzame en
energiebesparende projecten te stimu-
leren? In zijn werkkamer bij de ECN-
unit Beleidsstudies plaatst Ton van Dril
enkele kanttekeningen: “Duurzaamheid
wordt nu vaak genoemd, maar beslist
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Albert Feilzer nieuwe decaan ACTA
De Colleges van Bestuur van de Univer-
siteit van Amsterdam en de Vrije Uni-
versiteit hebben prof. dr. Albert Feilzer
voor een periode van vijf jaar benoemd
tot decaan van het Academisch
 Tandheelkundig Centrum Amsterdam
(ACTA), het samenwerkingsverband van
de Faculteiten der Tandheelkunde van
de UvA en de VU. De benoeming gaat
in op 1 juni 2009. Feilzer volgt prof. dr.
Jaap Zwemmer op, die vanaf 1 septem-
ber jl. als interim-decaan waarneemt.
De decaan geeft richting en sturing aan
de faculteit en is verantwoordelijk voor
onderwijs en onderzoek. Er ligt een
 belangrijke taak bij de decaan om de
nieuwe koers, ingezet na een reorgani-
satie in 2008, voort te zetten. In 2010
betrekt ACTA de nieuwe huisvesting
die momenteel gerealiseerd wordt aan
de Zuidas. Voor vragen en meer infor-
matie kunt u terecht bij Albert Feilzer
(a.feilzer@acta.nl).

Regisseur John Appel benoemd tot
‘Professional in Residence'
Filmregisseur John Appel, onder  andere
bekend van zijn documentaires over de
paardenrennen in Sienna, de Eerste
Wereldoorlog en André Hazes, is door de
afdeling Mediastudies van de Universi-
teit van Amsterdam (UvA) voor het eerste
semester van 2009 benoemd tot ‘Profes -
sional in Residence'. Appel is de eerste
die als professional in residence wordt
benoemd aan de UvA. De afdeling
 Mediastudies zal jaarlijks een of twee
eminente professionals op het terrein
van haar opleidingen - waaronder Film,
Televisie, Nieuwe Media, Archiefweten-
schap en Journalistiek - uitnodigen om
hun ervaring en kennis te delen met staf
en studenten. Voor meer informatie:
 persvoorlichting@uva.nl.

Willemijn Verloop en Maarten Kloos
toegetreden tot Raad van Toezicht 
Willemijn Verloop, oprichter en directie -
lid War Child, en Maarten Kloos, direc-

teur van het centrum voor architectuur
ARCAM, zijn per heden benoemd tot
leden van de Raad van Toezicht van de
Amsterdamse Hogeschool voor de
Kunsten (AHK). Overige leden zijn: Dolf
van den Brink (voorzitter), hoogleraar
Financial Institutions, Universiteit van
Amsterdam; Adriana Esmeijer, directeur
Prins Bernhard Cultuurfonds; Robert
 Israel, consultant integriteit financiële
dienstverlening en Reina Spier van der
Woude, jurist. Voor meer informatie
kunt u contact opnemen met Maria
Hagen, hoofd communicatie AHK, 
tel. 020 527 77 67 (m.hagen@ahk.nl).

Geschiedenisstudente UvA wint 
Nationale Scriptieprijs
UvA-studente Maud van de Reijt heeft de
achttiende editie van de Nationale Scrip-
 tie prijs 2008 gewonnen. In de  Agnieten-
kapel van de UvA kreeg de historica uit
handen van juryvoorzitter Bas Haring
de onderscheiding voor haar afstudeer-
scriptie over de Duitse aanwezigheid
bij de Nederlandse  dodenherdenking.
Ze ontvangt een geldbedrag van 3.500
euro. Het Parool en de UvA schreven
de wedstrijd uit voor een scriptie die
kan dienen als basis voor een opmerke-
lijk journalistiek verhaal. De prijsvraag
stond open voor alle studenten aan
Nederlandse universiteiten en hoge-

scholen die een  afstudeerscriptie
 hebben geschreven. Er kwamen 237
 inzendingen binnen. 
Elf procent van de scripties is geschreven
door hbo-studenten, de overige  inzen -
dingen waren afkomstig van een univer-
siteit. De jury koos uit een  shortlist van
achttien titels zeven genomineerden,
van wie Maud van de Reijt unaniem als
winnaar werd aangewezen. Voor meer
informatie: persvoorlichting@uva.nl.

Nieuwe Decisio-manager: 
Herbert ter Beek
Het onderzoeks- en adviesbureau
 Decisio is versterkt met Herbert ter
Beek. Herbert is, net als drie van de vier
Decisio-partners (Kees van Ommeren,
Jaap Broer en Gerwin van der Meulen),
gestart bij KMPG Bureau voor Econo-
mische Argumentatie. Daarna werkte
hij achtereenvolgens bij Ernst & Young
Consulting en Regioplan Beleidsonder-
zoek. Herbert heeft expertise op uit-
eenlopende gebieden: marktwerking,
PPS, wijkeconomie, kansenzones en
 Business Improvement Districts (inmid-
dels BIZ). Voor Decisio zal Herbert zich
onder andere gaan richten op econo-
mische expertise op terreinen als zorg,
onderwijs en arbeidsmarkt. Herbert ter
Beek is bij Decisio te bereiken via tel.
020 670 05 62 (h.terbeek@decisio.nl).

Nieuws donateurs

20

Willemijn Verloop Maarten Kloos



niet elk groen plan is een goed plan.
Bovendien geldt dat investeren in duur-
zaamheid en innovatie structureel moet
zijn.” 
Het rapport ’Effecten van de krediet -
crisis op klimaat- en energiebeleid’
gaat hierover en is opgesteld door het
 Centraal Planbureau en door het Plan-
bureau voor de Leefomgeving. Van Dril
wijst naar de passage die beschrijft
waaraan de maatregelen die een over-
heid neemt tijdens een recessie, moet
voldoen: Tijdelijk werken, Snel effect
hebben, Doelgericht zijn. Vervolgens
loopt hij een aantal kandidaat-projecten
na: voldoet investeren in het afvangen
en opslaan van CO2 aan de voorwaar-
den? Nee, want die technologie is er
nog niet (geen snel effect). In onze
enige autofabriek in Born elektrische
auto’s assembleren? Misschien.”
Van Dril: “De beste actie is om duur-
zame projecten die al zijn ontwikkeld
maar gepland zijn voor de toekomst, nu
naar voren te halen. Maatregelen nemen
om energie te besparen in de bestaan de
bouw is beslist heel geschikt. En Stich-
ting Natuur en Milieu heeft dat goed
aangevoeld met het plan voor het
 versneld bouwen van windparken in de
Noordzee.” 
Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met Ton van Dril, ECN
 Beleidsstudies, tel. 022 456 44 24
vandril@removethis.ecn.nl

Leve het leven
Onlangs lanceerde VUmc Cancer
 Center Amsterdam het magazine ‘Leve
het leven’. In ‘Leve het leven’ staat de
mens centraal. Patiënten en hun familie,
artsen, onderzoekers, verplegend per-
soneel en ambassadeurs komen aan
het woord en delen hun ervaringen,
 belevingen en drijfveren. 
Met ‘Leve het leven’ willen wij de hoop
uitstralen die binnen VUmc Cancer
Center Amsterdam (VUmc CCA) leeft en
waar we samen met vele medewerkers
en donateurs voor vechten. Door onder-
 zoek, preventie en vroegdiagnostiek

wordt kanker steeds vaker voorkomen.
Meer patiënten genezen, en zij die niet
genezen, kunnen langer een menswaar-
dig bestaan leven. 
In het magazine maken we door tekst
en beeld duidelijk waar VUmc CCA
voor staat en hoe u ons hierbij kunt
steunen. 
Wilt u meer weten over VUmc CCA
en het magazine ontvangen neem
contact op met Harriette Loeffen,
tel. 020 444 36 09 h.loeffen@vumc.nl

AWT aan kabinet:
 intensiveer nu het
 innovatiebeleid
De Adviesraad voor het Wetenschaps-
en Technologiebeleid (AWT) adviseert
het kabinet om vast te houden aan de
bestaande kennis- en innovatiestrategie,
en om de uitvoering hiervan te versnel-
len en te intensiveren. In zijn aanbeve-
lingen pleit de Raad onder andere voor
een verruimde toepassing van financiële
instrumenten, voor de ontwikkeling van
publiek-private constructies om innova-
tiecapaciteit te behouden en voor ver-
groting van het publieke aandeel in de
onderzoeksuitgaven.

Dit zijn een aantal hoofdlijnen uit het
advies dat de AWT onlangs heeft ge-
zonden aan de ministers van Economi-
sche Zaken en van Onderwijs, Cultuur
en Wetenschap.

De Raad brengt zijn advies uit tegen de
achtergrond van een drietal structurele
ontwikkelingen die door de economi-
sche crisis beïnvloed zullen worden,
maar niet zullen verdwijnen. Het gaat
om de vermaatschappelijking van de
kennisproductie, het ontstaan van
nieuwe schaarsten en risico’s en het
mondiaal verschuiven van economische
zwaartepunten. De Raad acht het
 verder van belang dat het beleid een
aantal belangrijke uitgangspunten han-
teert. Hij wijst hierbij op het belang van
snel handelen (‘niet sturen via de achter-
 uitkijkspiegel’), de aanvaardbaarheid
van eventueel toenemende begrotings-
tekorten (daar het hier om investeringen
in kennis gaat) en de wenselijkheid van
een lange termijn kader (het doel is om
relatief sterker uit de recessie te komen).

De Raad formuleert een achttal aanbe-
velingen, veelal in de vorm van concrete
maatregelen, om de gevaren voor onze
kennisbasis het hoofd te bieden. 
Voor meer informatie over dit 
advies of wilt u dit advies opvragen
gaat u dan naar www.awt.nl of 
tel. 070 311 09 29.

Beleidsmakers en
 bestuurders over
 geldstromen in 
hoger  onderwijs 
en wetenschap
Hoe worden de geldstromen in hoger
onderwijs en wetenschap in de juiste
richting geleid? En welke bestedings-
vrijheden worden binnen deze geld-
stromen toegestaan? Deze en andere
vragen staan centraal in de publicatie
Geldstromen en beleidsruimte. De
 publicatie vormde aanleiding voor een
themaconferentie over de financiering
van hoger onderwijs en wetenschap,
die op donderdag 19 februari plaats-
vond in Amsterdam. Koos van der
Steenhoven, secretaris-generaal van
OCW, nam het eerste exemplaar van
het boek in ontvangst. De conferentie
werd georganiseerd door de Universi-

Publicatiesexposities en congressen
teit van Amsterdam, SDU Uitgevers,
ScienceGuide en TriasNet Consultants.
Voor meer informatie: 
persvoorlichting@uva.nl

Tandartsbehandeling
grootste fobie in 
Nederland
De fobie voor tandheelkundige behan-
delingen is de meest voorkomende
fobie in Nederland. Dat blijkt uit onder-
zoek naar angsten en fobieën van het
Academisch Centrum Tandheelkunde
Amsterdam (ACTA), het samenwerkings-
 verband van de faculteiten der Tand-
heelkunde van de Universiteit van
Amsterdam (UvA) en de Vrije Universi-
teit Amsterdam. 

Veel angsten zijn functioneel en be-
schermen de mens tegen gevaar. Als
echter een in feite ongevaarlijke situatie
of object wordt vermeden, en het dage-
 lijks leven hierdoor negatief wordt beïn-
vloed, gaat het om een zogeheten
specifieke fobie. Hier kampt ongeveer
12% van de Nederlandse bevolking mee,

en het is daarmee een van de meest
voorkomende psychiatrische stoornis-
sen. Uit het onderzoek komt naar voren
dat de fobie voor tandheelkundige be-
handeling het meest voorkomt (3.7%),
gevolgd door een fobie voor hoogten
(3.1%). Angst voor slangen komt het
meest (34,8%) voor onder de Neder-
landse bevolking. Ongeveer een kwart
is bang voor een tandheelkundige
 behandeling, zo blijkt uit de studie van
prof. dr. Ad de Jongh (UvA), bijzonder
hoogleraar Angst en gedragsstoornis-
sen in de tandheelkundige praktijk, en
drs. Floor Oosterink. Voor het ACTA-
onderzoek zijn ongeveer tweeduizend
mensen in Nederland (18-93 jaar)
 ondervraagd. De bevindingen worden
in het aprilnummer van European
Journal of Oral Sciences gepubliceerd.
Voor meer informatie neemt u 
contact op met Erik Weber
e.weber@acta.nl

Tuinen van West
Tussen de Westelijke Tuinsteden en de
ringvaart van de Haarlemmermeer liggen

vier kleine polders, de Lutkemeerpolder,
de Osdorperbovenpolder, de Osdorper  -
binnenpolder Noord en de Osdorper-
binnenpolder Zuid. Stuk voor stuk
prachtige restanten van het grote veen-
polderlandschap dat zich in vroeger
 tijden ten westen van Amsterdam
 uitstrekte, maar bij de Amsterdammers
weinig bekend. Dat gaat veranderen.
De stadsdelen Geuzenveld-Slotermeer
en Osdorp gaan hier samen met de
cen trale stad een veelzijdig, groen
 recreatiegebied ontwikkelen: de Tuinen
van West. Bovendien zal vanaf 2010
deels langs en deels door het gebied
de Westrandweg worden aangelegd,
een autosnelweg die Schiphol met het
Amsterdamse Havengebied en de
Coentunnel verbindt. Hoe een verrom-
melend, landelijk stadsrandgebied gaat
veranderen in een eigentijds, groen
 recreatiegebied.
Deze publicatie PlanAmsterdam nr. 1
(2009) van de dienst Ruimtelijke Or-
de ning van de gemeente Amsterdam
kunt u bestellen via Paula Hink, tel.
020 552 79 86 p.hink@dro.amsterdam

6 FEBRUARI TOT 4 MEI 2009
Het Amsterdam van 
Martin Monnickendam
Het Stadsarchief organiseert deze ten-
toonstelling waarvan de kern wordt
 gevormd door ruim 100 Amsterdamse
stadsgezichten in tekening, aquarel en
pastel. Als geen ander wist Martin
 Monnickendam de sfeer van de stad te
pakken, op straat, in de kroeg, het
 uitgangsleven. De levendigheid, de in-
timiteit, de warme kleuren maken het

een feest om ervan te genieten. Beroemd
zijn de prachtige stadsgezichten vol
 dynamiek en kleur. 

Naast deze tentoonstelling die het
Monnickendamjaar 2009 markeert
 besteden bijvoorbeeld ook het Rijks-
museum, Amsterdam  Historisch
 Museum, Joods Historisch Museum en
Artis aandacht aan deze markante
 Amsterdammer. 
Zie ook www.stadsarchief.amsterdam.nl

1 APRIL TOT 11 MEI 2009
Pieken in de delta: 
Subsidie aanvraag 2009
Vanaf 1 april is de eerste tender van
Pieken in de Delta geopend. 
De subsidieregeling en aangepaste
 handleiding vindt u binnenkort op de
website van SenterNovem. 
Project  ideeën kunt via de quickscanfor-
mulieren aan ons voorleggen. 
Een tweede tender volgt in het najaar,
en zal waarschijnlijk in september en
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oktober geopend zijn. 
Meer  informatie vindt u terug op
www.piekenindedelta.nl.

20 APRIL 2009 
Het hervormingsmoeras van de
 sociale zekerheid
De Burcht organiseert een debat i.s.m.
Het Financiële Dagblad, gepresenteerd
door NOVA en BNR. ’Het hervormings-
moeras van de sociale zekerheid’, met
o.a. minister van Sociale Zaken 
J.P.H. Donner en voorzitter van CNV
Vakcentrale de heer R. Paas.  
Zie voor meer informatie 
www.deburcht.org

20 APRIL 2009
Opening Center for Politics 
and Communication
Het Center for Politics and Communi-
cation (CPC), onderdeel van de
 Amsterdam School of Communications
Research (ASCoR) aan de Universiteit
van Amsterdam, is hét centrum voor
onderzoek en onderwijs op het gebied
van politieke communicatie.
Het CPC streeft er onder meer naar
beter inzicht te krijgen in de interactie-
processen tussen burgers, media en
politiek. Daarnaast wil het CPC de
 uitwisseling van kennis en ideeën stimu-
 leren tussen wetenschappers, journalis-
ten, politici en iedereen met een
achtergrond of interesse in politieke
communicatie. 
Aanmelding: ascor-secr-fmg@uva.nl.
Voor meer informatie neemt u contact
op met Matthijs Elenbas, 
tel. 020 525 48 65 (m.elenbas@uva.nl)

21 APRIL 2009
De ontsluierde stad 
De UvA houdt een reeks lezingen over
de stad Amsterdam. Het thema is ’400
jaar Amsterdam-New York’. Het pro-
gramma bestaat uit een viertal lezingen.
De eerste twee zijn verzorgd door Paul
Scheffer en Adriaan Geuze. Tijdens de
derde lezing op 21 april zal spreken
 Lodewijk Asscher: De ontsluierde stad.
De toegang tot de Amsterdamlezingen

is gratis; in verband met het beperkte
aantal plaatsen is reserveren echter
raadzaam. 
Zie: www.uva.nl/adamreeks. Voor meer
informatie: persvoorlichting@uva.nl.

23 APRIL 2009
Ontdenk de nieuwe Wro
Boekel De Nerée organiseert het ont-
bijtseminar ‘Ontdenk de nieuwe Wro’.
Dit seminar is met name gericht op
 beleggers, ontwikkelaars en vastgoed-
fondsen. Sinds 1 juli 2008 is de nieuwe
Wro in werking getreden en per 1 januari
2010 treedt de Wabo in werking. Tijdens
dit seminar worden de belangrijkste
veranderingen besproken, waarna u
 gelegenheid krijgt problemen waar u
tegenaan loopt te bespreken in ver-
schillende workshops. 
Locatie: Boekel De Nerée, 
Gustav Mahlerplein 2 te Amsterdam.
Aanmelden voor dit seminar via
 communicatie@boekeldeneree.com.
Graag nodigen wij u uit hierbij
 aanwezig te zijn.
Contactpersoon: Anne-Marie Klijn,
anne-marie.klijn@boekeldeneree.com

24 APRIL 2009
Leve de Wiskunde! 
Het Korteweg-de Vries Instituut van de
UvA organiseert voor de zevende keer
het congres Leve de Wiskunde! Voor-
aanstaande wetenschappers zullen u
op de hoogte brengen van de recente
ontwikkelingen in en rondom de
 wiskunde. Locatie: Science Park 123
(Turingzaal), Amsterdam. Zie
www.science.uva.nl/levedewiskunde
voor meer informatie of e-mail naar
info-science@uva.nl5 6946 

14 MEI 2009 
De Henri Polaklezing
Deze jaarlijks terugkerende lezing, gaat
dit jaar over de emancipatieslag van
achterstandsgroepen. O.a. met mede-
werking van mr. M.J. Cohen, burge-
meester van Amsterdam.
Zie voor meer informatie 
www.deburcht.org

26 MEI 2009
Creatieve Conference 
Company (CCC)
De Creative Company Conference is
een jaarlijkse internationale conferentie
die Nederlandse creatieve ondernemers
en CEO’s van internationale innovatieve
bedrijven bij elkaar brengt. Het is de
tweede keer dat deze conferentie in
Europa werd gehouden. Opnieuw zijn
vele topsprekers uit de hele wereld
aanwezig. Aangeslotenen bij de
 KennisKring Amsterdam ontvangen 
200 euro reductie op hun toegangsprijs.
 Locatie: Muziekgebouw het IJ. Voor
meer informatie over het programma
en deelname verwijzen wij naar
www.creativecompanyconference.nl

26 MEI 2009
400 jaar Amsterdam-New York 
De UvA houdt een reeks lezingen over
de stad Amsterdam. Het thema is ’400
jaar Amsterdam-New York’. Het
 programma bestaat uit een viertal lezin-
gen. De eerste drie zijn verzorgd door
Paul Scheffer, Adriaan Geuze en Lode-
wijk Asscher. Tijdens de laatste lezing
op 26 mei treeedt Ian Buruma als gast-
spreker op. De toegang tot de Amster-
damlezingen is gratis; in verband met
het beperkte aantal plaatsen is
 reserveren echter raadzaam. 
Zie: www.uva.nl/adamreeks. Voor meer
informatie: persvoorlichting@uva.nl.

27 MEI 2009
ACRE congres
ACRE is een wetenschappelijk onder-
zoek gecoördineerd door de Universi-
teit van Amsterdam, waaraan 13
Europese steden deelnemen. Tijdens
dit congres worden de eerste weten-
schappelijke onderzoeksresultaten van
Amsterdam, Barcelona, Budapest, Hels-
inki en München gepresenteerd en
vindt er een paneldiscussie plaats. Aan
bod komen: Zijn creativiteit, innovatie
en kennis nog de juiste middelen voor
een rooskleurige economische toe-
komst? Welk beleid is nodig om cre-
atieve en kennisintensieve bedrijven te

vervolg: Agenda

behouden en aan te trekken? En welk
beleid is nodig om creatief talent aan
te trekken? Toegangskaart voor het
CCC congres, een dag eerder, maakt
het mogelijk dit congres kosteloos bij
te wonnen. Aanmelden voor ACRE:
anja@ccaa.nl 

27 MEI 2009
Almere: Principles in de praktijk
Tijdens deze conferentie zullen burge-
meester Jorritsma, Jan Rotmans en
wethouder Duijvesteijn hun visie geven
op de duurzaamheidsprincipes van
 Almere. Hierna vinden parallelle sessies
plaats, van elektrisch vervoer tot de
 afvalpraktijk van Almere. De conferentie
wordt georganiseerd door de Kennis-
Kring Amsterdam in samenwerking met
AIM en de gemeente Almere. De uitno-
diging gaat medio april uit.

28 MEI 2009
Creative Zaanstad
De Zaanstreek biedt creatieve onderne-
mers inspirerende locaties te midden
van industrieel erfgoed en waterrijk
landschap en heeft een ideale ligging
ten opzichte van Amsterdam. Bent u op
zoek naar nieuwe contacten die nuttig
kunnen zijn voor uw onderneming? Wilt
u inspiratie opdoen, uw kennis delen of
onderzoeken welke mogelijkheden er
zijn om met andere (creatieve) onderne-
mers samen te werken? Meld u dan aan
via www.zaanstad.nl/creativezaanstad 

4 JUNI 2009
Breaking out 2009 
Hét netwerkevenement voor startende
en groeiende ondernemers (Breaking
Out) vindt dit jaar plaats in Amsterdam
op donderdag 4 juni 2009. Initiatiefne-
mers zijn Winkelman & van Hessen en
het Centrum van Amsterdamse Scholen
voor Entrepreneurship (CASE).

Breaking Out is een dag om contacten
te leggen en inspiratie op te doen,
samen met honderden andere onder-
nemers. Topondernemers geven hun
Gouden Tips. Daarnaast kunnen jonge

ondernemers met doorgewinterde
 ondernemers in een informele setting
in gesprek gaan. Diverse interessante
organisaties hebben een Meeting Point
tijdens het evenement, waar volop net-
werkmogelijkheden worden geboden.
Geïnteresseerd, kijk dan op onze
 website www.breakingoutcongres.nl
Voor vragen over Breaking Out 2009 of
interesse in een partnership met
 Breaking Out 2009 neem dan contact
op met: Erik Boer, directeur CASE, 
020 525 63 03, f.boer@uva.nl

4 JUNI 2009
Zuidas: Cosmopolis 2025
Amsterdam Bright City viert de
 opening met een bijzonder congres
Zuidas Cosmopolis 2025.
De deelnemers gaan op zoek naar het
antwoord op de vraag wat ervoor nodig
is om de Zuidas tot een Cosmopolis te
maken. D.w.z. een internationaal inno-
vatief business centrum dat het karakter
heeft van een 'community' waarbinnen
de deelnemers de noodzaak om met
elkaar nauwe banden te onderhouden.
Na opening door keynote speaker
 Saskia Sassen trekt het congres fysiek
de Zuidas in voor een ontdekkingsreis:
Expeditie Zuidas. Zie www.zuidas-abc.nl

5 EN 6 JUNI 2009
Festival Amsterdam Duurzaam
Het thema dit jaar: ´Wat doe jij´? De
 Business2Business-dag vindt op 5 juni
plaats in het Elicium in de RAI en het
publieksevent vindt plaats op zaterdag
6 juni op het Westergasterrein. 
Informatie vindt u terug op 
www.amsterdamduurzaam.nl.

16 JUNI 2009
BioBusiness Event
Het event is de jaarlijkse netwerkbijeen -
komst voor professionals in Life Sciences
en MedTech, met nadruk op nieuwe
bedrijvigheid, ondernemerschap, inno-
vatie, valorisatie, risicokapitaal en
 strategisch partnering. Het BioBusiness
Event brengt ondernemers, managers,
onderzoekers, investeerders, bedrijfs-

ontwikkelaars, tech transfer officers en
andere geïnteresseerden samen.
 Locatie Almere. Voor meer informatie
zie www.biobusinessevent.nl 

17 JUNI 2009
Dag van de Valorisatie
Valorisatie is het ter beschikking stellen
van kennis, uit bijvoorbeeld onderzoek
of ontwikkeling, aan andere partijen die
deze kennis gericht aanwenden voor
gebruik in commerciële en maatschap-
pelijke toepassingen. Centraal staan:
Wat is de behoefte aan valorisatie en
wat zijn de methoden en technieken
om valorisatie te meten. Er wordt
 aandacht geschonken aan de huidige
stand van zaken en verbeterpunten
voor de toekomst, gezien vanuit univer-
siteiten en verschillende betrokken
marktpartijen. Voor meer informatie ga
naar www.science-alliance.nl

18 JUNI 2009
Amsterdam Inventor Dinner 2009
Het Inventor Dinner is een jaarlijks
terug komend evenement met als doel
aandacht te trekken voor innovatieve
bedrijven met kennis intensieve R&D
activiteiten in de Amsterdamse Metro-
pool Regio. Het gaat daarbij het om de
onderzoekers en hun uitvindingen en
niet direct om de commercie. De gese-
lecteerde deelnemers krijgen de kans
om hun innovaties te presenteren aan
een breed publiek en kennis te maken
met andere high-tech ondernemingen
in Amsterdam. Voor de deelnemende
bedrijven is het een unieke manier om
hun R&D-personeel op een bijzondere
manier te bedanken. 

R&D bedrijven en kennisinstellingen
kunnen zich tot 10 april aanmelden
voor deelname aan het Amsterdam In-
ventor Dinner op 18 juni 2009 in Restau-
rant De Kas in Amsterdam. Het initiatief
wordt gesteund door Amsterdam
 Topstad, Avantium en de Amsterdamse
Innovatie Motor. 
Voor meer informatie gaat u naar
www.aimsterdam.nl.
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DAGELIJKS BESTUUR

Lodewijk Asscher Wethouder Financiën,

Econ. Zaken en (Lucht) haven gemeente

 Amsterdam 

Harry Borghouts Commissaris van de

 Koningin Provincie Noord-Holland 

Job Cohen (vz) Burgemeester van  Amsterdam 

Annemarie Jorritsma Burgemeester

 gemeente Almere 

Hans van der Noordaa (pm) Lid Raad van

Bestuur ING Groep 

Oswald Schwirtz Voorzitter Kamer van

 Koophandel  Amsterdam 

Rene Smit Voorzitter College van Bestuur

Vrije Universiteit 

Karel van der Toorn Voorzitter College van

 Bestuur Universiteit van Amsterdam en

 Hogeschool van Amsterdam 

ALGEMEEN BESTUUR

Ernst Bakker Burgemeester van  Hilversum 

Hans Bakker Voorzitter Directie 

Amsterdam RAI 

Jaap Bond Gedeputeerde Provincie 

Noord-Holland 

Harry van Dorenmalen  Algemeen directeur

IBM Nederland, Belgie en Luxemburg 

Leo  Esselman CFO, Nationaal Lucht en

Ruimtevaartlaboratorium (NLR) 

Geke Faber Burgemeester van Zaanstad 

Ton van der Gaag  Directeur Noordwest

 Nederland, KPN 

Karel Gaemers Directievoorzitter Science

Park Amsterdam (WTCW N.V) 

Robert Geerlings  Voorzitter Amsterdamse

Sportraad 

Andries Greiner Gedeputeerde provincie

Flevoland 

Maarten de Groof CCO, Schiphol Group 

Jan Ernst de Groot Managing Director

 Koninklijke Luchtvaart  Maatschappij N.V. 

Louise Gunning-Schepers Voorzitter Raad

van Bestuur Academisch Medisch Centrum 

Michele Hagers Regional Manager Partner

Ernst & Young 

Henk Jan Hoogendoorn Directeur

 Corporate Clients ABN AMRO Bank 

Fons Hoogeveen Lid Raad van Bestuur

 PricewaterhouseCoopers 

Ronald Huikeshoven Regiodirecteur AM NV 

Edo de Jaeger Voorzitter College van

 Bestuur ROC van Amsterdam 

Wim Jan sen Directeur Bedrijven en

 Instellingen ING Bank 

Herman Kaemingk Partner Loyens & Loeff 

Diederik Karsten Directeur UPC Nederland 

Aard Kistemaker  Directeur Randstad, district

Amsterdam 

Jos van Kleef Algemeen  directeur Vialis B.V. 

Anne-Marie Klijn Boekel De Nerée, 

advocaat en partner 

Lein Labruyère Lid College van Bestuur

 Hogeschool  INHOLLAND 

Oystein Loseth Voorzitter Raad van Bestuur

NUON N.V. 

Elmer Mulder Voorzitter Raad van Bestuur

VUmc 

Theo Mulder Directeur Onderzoek

 Koninklijke Nederlandse Akademie van

 Wetenschappen 

Jo Peters Site-manager Shell Research &

Technology Centre Amsterdam 

Girish  Ramachandran Regional Manager

 Europe Tata Consulting Services 

Theo Rinsema Algemeen directeur  Microsoft 

Jan de Rooij Partner Deloitte 

Jeroen van Roon Managing Partner Boer &

Croon Corporate Strategy 

Maarten Rosenberg CFO Rabobank

 Amsterdam en Omstreken 

Joop Saan Algemeen  directeur 

Koninklijke Saan 

Bernt Schneiders Burgemeester van Haar-

lem 

Kees Sibbing Directeur Grootmarkt en Inter-

national  Business Center Achmea 

Berend Spoelstra Directeur Opertions Afval

Energie Bedrijf Gemeente Amsterdam 

Roel Steenbeek Voorzitter Raad van Bestuur

Ymere 

Coks  Stoffer CEO Cisco Nederland 

Rudy Stroink Algemeen directeur TCN

 Property projects 

Wietze Tjoelker Partner KPMG Accountants 

Jan Verheij Regiodirecteur Van Gansewinkel 

Dirk Minne Vis Regiodirecteur Businessunit

West Syntens Amsterdam 

Martine  Visser Wethouder gemeente Almere 

Theo Weterings Burgemeester van

 Haarlemmermeer 

Rene Witzel 

Algemeen directeur JCDecaux 

Jan van Zanen Burgemeester van

 Amstelveen

ABN-AMRO www.abnamro.nl

Academisch Medisch Centrum www.amc.nl

Achmea Zorg www.achmea.nl

AdamNet www.adamnet.nl

Air France/ KLM www.klm.com

AMC De Meren www.amcdemeren.nl

AM nv www.ameurope.com

Amsterdam School of Real Estate

www.asre.uva.nl

Amsterdam Science Park nv www.asp.nl

Amsterdamse Hogeschool voor de kunsten

www.ahk.nl

Baker & McKenzie www.bakernet.nl

De Bascule, Academisch Centrum voor

kinder- en jeugdpsychiatrie

www.debascule.com

Bizon Buitenreclame 

www.bizonbuitenreclame.nl

Boekel De Nerée www.boekeldeneree.com

Boer & Croon www.boercroon.nl

BPF Bouwinvest bv www.bpfbouwinvest.nl

De Burcht 

www.deburcht-vakbondsmuseum.nl

Bureau Jeugdzorg Agglomeratie 

Amsterdam www.bja.nl

Centrum voor Hoge-Energie Astrofysica

(CHEAF) www.astro-uva.nl

Centrum voor Wiskunde en Informatica

www.cwi.nl

Compagnon www.compagnon.nl

Decisio www.decisio.nl

Dienst Economische Zaken, gemeente

 Amsterdam www.ez.amsterdam.nl

Dienst Milieu- en Bouwtoezicht, gemeente

Amsterdam www.dmb.amsterdam.nl

Dienst Persoonsgegevens, gemeente

 Amsterdam  www.dpg.amsterdam.nl

Dienst Ruimtelijke Ordening, gemeente

 Amsterdam  www.dro.amsterdam.nl

Deloitte www.deloitte.nl

Ernst & Young www.ey.nl

Faculteit der Maatschappij en Gedrags-

wetenschappen, Universiteit van Amsterdam

www.fmg.uva.nl

Flora Holland Bloemenveiling

www.floraholland.nl

FOM-Instituut voor Atoom- en

 Molecuulfysica (AMOLF) www.amolf.nl

Fortis Bank www.fortisbank.nl

Gemeente Almere www.almere.nl

Gemeente Amstelveen www.amstelveen.nl

Gemeente Diemen www.diemen.nl

Gemeente Haarlem www.haarlem.nl

Gemeente Haarlemmermeer

 www.haarlemmermeer.nl

Gemeente Hilversum www.hilversum.nl

Gemeente Ouder-Amstel 

www.ouder-amstel.nl

Gemeente Purmerend www.purmerend.nl

Gemeente Zaanstad www.zaanstad.nl

Gemeentelijke Geneeskundige en

 Gezondheidsdienst (GG en GD)

www.gggd.amsterdam.nl

Generali Verzekeringsgroep nv

 www.generali.nl

Global View Management bv

www.globalviewmanagement.com

Hogeschool INHOLLAND  www.inholland.nl

Hogeschool van Amsterdam www.hva.nl

Hogeschool voor Economische Studies, HvA

www.hesasd.nl

Hudson Global Resources www.hudson.com

IBM Nederland bv www.nl.ibm.com

ING Bank www.ingbank.nl

Ingenieursbureau Amsterdam www.iba.nl

Ingenieursbureau Post en Dekker

www.postendekker.nl

Instituut voor Media- en Informatie-

management, HvA www.mim.hva.nl

International Bureau of Fiscal

 Documentation www.ibfd.org

IVAM Research and Consultancy on

 sustainability www.ivam.uva.nl

Jan van Breemen Instituut

www.janvanbreemen.nl

JCDecaux www.jcdecaux.nl

Joh. Enschede Facilities bv 

www.joh-enschede.nl

Kamer van Koophandel Amsterdam

www.amsterdam.kvk.nl

Koninklijk Instituut voor de Tropen www.kit.nl

Koninklijke Nederlandsche Academie van

Wetenschappen www.knaw.nl

Koninklijke Saan bv www.saan.nl

KPMG www.kmpg.nl

Logica www.logica.com

Loyens & Loeff www.loyensloeff.com

Lubbers & Dijk Notarissen www.lubbers.nl

De Man en Partners www.deman-partners.nl

Maes en Lunau Executive Search

www.maeslunau.com

Microsoft www.microsoft.com

Nationaal Instituut voor subatomaire fysica

www.nikhef.nl

NEMO www.e-nemo.nl

New Energy Docks www.newenergydocks.nl

NYSE Euronext nv www.euronext.com

Ondernemersvereniging Regio Amsterdam

www.oram.nl

Openbare Bibliotheek Amsterdam

www.oba.nl

Orange Nederland Breedband bv

www.orange.nl

Pentascope www.pentascope.nl

PricewaterhouseCoopers

www.pwcglobal.com.nl

Provincie Flevoland www.flevoland.nl

Rabobank Amsterdam en Omstreken

www.rabobank.nl/amsterdam

RAI Amsterdam www.rai.nl

Randstad www.randstad.nl

ROC ASA www.rocaso.nl

ROC NOVA College www.novacollege.nl

ROC van Amsterdam www.rocva.nl

De Rode Hoed www.rodehoed.nl

Sara Reken- en Netwerkdiensten www.sara.nl

Shell Research & Technology Centre

 Amsterdam www.shell.nl

Stadsarchief Amsterdam

 www.stadsarchiefamsterdam.nl

Stadsdrukkerij Amsterdam

www.stadsdrukkerijamsterdam.nl

Stichting Samenwerkende Instellingen

 Gezondheidszorg Regio Amsterdam

ww.sigra.nl

Stichting Sanquin www.sanquin.nl

Syntens, Innovatienetwerk voor

 Ondernemers www.syntens.nl

TATA Consulting Services www.tcs.com

TCN Property Project www.tcnpp.nl

TNO Kwaliteit van Leven www.tno.nl/arbeid

Universiteit van Amsterdam www.uva.nl

UPC Nederland www.upc.nl

Van Gansewinkel www.vangansewinkel.com

Van Lanschot Bankiers www.vanlanschot.com

Vereniging van Bedrijven in Amsterdam-

Noord (VEBAN) www.veban.nl

Vialis bv www.vialis.nl

Vitae Nederland bv www.vitae.nl

Vrije Universiteit www.vu.nl

Waternet www.waternet.nl

W&S Transition en Interim Management

www.ws-transition.com

Ymere www.ymere.nl

BESTUUR 
KENNISKRING 
AMSTERDAM

INTERNETADRESSEN DONATEURSBESTUUR KENNISKRING AMSTERDAM

De Stichting KennisKring Amsterdam
(KKA) is een netwerkorganisatie voor en
door ondernemers, bestuurders, docen-
 ten en beleidsmedewerkers uit het
 bedrijfsleven, kennis- en onderwijsin-
stellingen en overheid. Om deze net-
werk- en platformfunctie waar te maken
organiseert de KennisKring jaarlijks een
aantal bijeenkomsten waarin het uitwis-
selen van (ervarings-) kennis, het vormen
van netwerken en het genereren van
ideeën centraal staat. Het gaat hierbij
om samenwerking gericht op verster-
king en een betere benutting van de
aanwezige infrastructuur. De KennisKring
Amsterdam ontleent haar bestaansrecht
aan het commitment van ruim honderd
organisaties uit de regio. Deze organisa-
 ties leveren, afhankelijk van hun mate
van betrokkenheid en/of draagkracht,
een financiële  bijdrage. Zowel het
 Dagelijks als het Algemeen Bestuur van
de KennisKring Amsterdam, waar ook
de leden van het Dagelijks Bestuur deel
van uitmaken, wordt voorgezeten 
door Job Cohen, burgemeester van
 Amsterdam.
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