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EDITORIAL 
RIK BLEEKER

Het werd in de laatste week voor de
verkiezingen zowaar nog een wapen op
weg naar de kiezers: Nederland is
 gestegen met 2 plaatsen naar de 5e
plaats van de Global Competitiveness
Report 2012- 2013 van het World
Economic Forum. Nederland behoort
daarmee tot de vijf meest concurre-
rende economieën van de wereld. 

5e Achter Zwitserland, Singapore,
Finland en Zweden en vóór landen als
Duitsland (6e), UK (8ste) en Denemar ken
(12e). Een prestatie van formaat en der-
halve één om trots op te zijn. De Global
Competitiveness Report vergelijkt
 landen op welvaart, productiviteit en
concurrentiekracht. De resultaten gaan
werkelijk de hele wereld over, halen
vele analoge en digitale voorpagina’s
en alleen daarom al is het belangrijk zo
hoog genoteerd te staan.

En ja, rankings worden immer buitenge-
 woon opportunistisch gebruikt (‘we
 gebruiken ze alleen als er top wordt ge-
scoord’) en in de statistieken zit een on-
zekerheidsmarge. Het Rathenau Insti tuut
(senior onderzoeker Edwin Horlings) nam
de proef op de som en stelde de ranking
(2011- 2012) opnieuw vast op basis van
die onzekerheidsmarge en enig creatief
boekhouden. Zijn ranking varieerde van
een 1e plaats tot, in het ongunstigste
geval, de 20ste plaats van dezelfde
Global Competitiveness Report. 

Persoonlijk vind ik de beweeglijkheid
van de index wel een punt: hoe is het
mogelijk dat Nederland in 2009 zakte
van de 8ste naar de 10e plaats en nu,
‘slechts’ 3 jaar later op de 5de plaats
staat (en bijv. Denemarken vanuit de
top 10 naar plaats 12 duikelt). Het heeft
vanzelfsprekend te maken met de eigen
prestaties én de vraag hoe hard andere
landen lopen.

Hoe dan ook, successen moet je vieren
dus: hulde voor deze top 5 score!

Meer inhoudelijk laat het rapport zien
dat Nederland de laatste jaren heeft
 ingezet op innovatie en dat vertaalt
zich in deze stijging. Over één ding is
iedereen het eens: het is keihard werken,
scherp blijven en gericht investeren om
de concurrentie voor te blijven. 

Het rapport stelt dat Nederland hoog
scoort op het omzetten van kennis naar
producten en diensten als het gaat om
de efficiency in dit proces. Nederland
scoort eveneens hoog op het gebied
van innovatie. Deze vindt plaats in een
gunstig ondernemersklimaat met gun-
stige randvoorwaarden als een hoog-
waardige infrastructuur en goede
marktwerking. 

De verbeterpunten zitten in andere
randvoorwaarden als ‘kwaliteit van het
hoger onderwijs’, ‘investeringen in
 onderzoek’ en ‘samenwerking kennis-
instellingen en bedrijfsleven’.
Een aantal aandachtspunten betreffen
derhalve het hoger onderwijs. Kijkend
naar de Amsterdamse regio zijn de ken-
nisinstellingen als onderdeel van de triple
helix nadrukkelijk betrokken en actief in
de Amsterdam Economic Board. 
Het is interessant te kijken wat de laatste
bevindingen van de OECD zijn als het
gaat om de rollen en positie van het
hoger onderwijs in een economische
en innovatieve context. Ik noem een
paar aanbevelingen en observaties uit
de OECD-Roundtable on Higher
Education in Regional and City
Development 2012 van september jl.

•Hoger onderwijsinstellingen spelen
een ‘key-role’  in de regio en een
 ‘gateway-role’ naar de wereld, door
ondernemingen te voorzien van hun
kennis.

•Vanuit de overheid moeten meer
 incentives voor hoger onderwijsinstel-
lingen ingebouwd worden om kennis
naar de markt te willen en kunnen
brengen. Binnen de instellingen zelf
zijn meer incentives op persoonlijk
 niveau (beloningsprikkels) nodig om
individuen te stimuleren naast onder-

zoek en onderwijs ook het bedrijfs leven
meer te betrekken.

•Hoger onderwijsinstellingen moeten
altijd betrokken zijn bij het vaststellen
van regionaal strategisch economisch
beleid met voldoende betrokkenheid
van de private sector om een strategi-
sche balans te houden en de juiste
sectoren te kunnen identificeren voor
investeringen.

•Zorg dat er zowel publieke als private
betrokkenheid is georganiseerd bij de
kernactiviteiten van de hoger onder-
wijsinstellingen.

Een aantal van deze punten en acties is
vastgelegd in de Kennis & Inves te rings
Agenda (KIA) van de Amsterdam
Economic Board. Volg de ontwikkelin-
gen van deze Board!

Rik Bleeker, directeur KennisKring
Amsterdam @RikBleeker

Het is dit jaar precies veertig jaar geleden dat een groep in-
ternationale wetenschappers (de Club van Rome) naar buiten
kwam met het rapport The Limits to Growth. Het rapport
plaatste voor het eerst vraagtekens bij het ongelimiteerde
gebruik van natuurlijke grondstoffen en de gevolgen voor het
klimaat en milieu. In de vier decennia na deze eerste waar-
schuwing is het steeds duidelijker geworden dat de voorspelde
klimaatverandering zich echt aan het voltrekken is. 

De zomer van 2012 brak verscheidene weerrecords: van
 extreme hitte en droogte in Amerika met een mislukte maïs-
oogst als gevolg tot neerslagrecords in Noord-India en de
Filippijnen. Vooral op de Noordpool zijn de gevolgen zicht-
baar. De hoeveelheid ijs is daar met meer dan 50 procent
 afgenomen ten opzichte van het einde van de jaren ’70 en er
is zelfs een professor die voorspelt dat de Noordpool over
vier jaar (!) ijsvrij is.

Ondanks deze berichten kan de mondiale gemeenschap niet
tot een klimaatverdrag met concrete afspraken komen. Na de
decepties van de klimaattoppen in Kopenhagen en Cancun
was de hoop gevestigd op de conferentie die twintig jaar na
de eerste ‘Earth Summit’ wederom in Rio de Janeiro zou
plaatsvinden. De hoop bleek ijdel: de deelnemers hebben
geen enkele concrete afspraak gemaakt over het afschaffen
van subsidies op fossiele brandstoffen, terwijl dat aanvanke-
lijk wel de bedoeling was.

De verandering naar een duurzame economie moet dus van
burgers en het bedrijfsleven komen. En dat gaat gelukkig 
de goede kant op. Een recente studie onder CEO’s, die
Accenture heeft mogen leiden op verzoek van de Verenigde
Naties, bewijst eens te meer dat het bedrijfsleven duurzaam-
heid hoog op de agenda heeft staan. Bovendien gaat duur-
zaamheid niet langer alleen over Maatschappelijk Verant -
woord Ondernemen. Het is inmiddels een middel geworden
om kosten te verlagen, marktaandeel te vergroten, risico’s te
verkleinen en de relatie met de klant te versterken.

Uit de studie is tevens gebleken dat innovatie en coöperatie
cruciaal zijn om de versnelling naar een duurzame economie te
realiseren. Om die reden is het bestaan van de KennisKring
van groot belang. Je hebt op een breed niveau relaties en
samenwerking nodig om projecten van de grond te krijgen,
innovatie door te voeren en echt van betekenis te zijn. Daar
draagt Accenture graag aan bij. Zaken als verbinden en open
innovatie behoren tot het DNA van de KennisKring, terwijl
samenwerking en duurzaamheid belangrijke waarden zijn voor

Accenture. Wij investeren om die
reden ook veel in onze eigen
 bedrijfsvoering, in partnerships
(zoals met de KennisKring), in
 gezamenlijke programma’s (zoals
de Amsterdamse Innovatie Motor
en Amsterdam Smart City) en in
de organisatie van de Innovation Awards waarmee we
 innovatie in Nederland stimuleren. 

De ervaring heeft ons geleerd dat de echt baanbrekende
 innovaties veelal niet van grote bedrijven komen, maar van
start-ups en hun creatieve kracht. Samen met de financiële
slagkracht en marktpenetratie van de grote bedrijven
 kunnen zij echt succesvol zijn en impact  hebben. Het is mooi
om te zien dat innovatieve ideeën marktrijp worden en
schaal vergroten.

Ons leven wordt tegenwoordig gedomineerd door innovaties.
U kunt zich het leven zonder een smartphone waarschijnlijk
niet meer voorstellen, om maar te zwijgen van de tijd voor
de industriële revolutie. Er zijn ‘game-changing’ innovaties
nodig om ervoor te zorgen dat u zich over veertig jaar mee-
warig afvraagt waarom we in het begin van de 21e eeuw
waardevolle fossiele brandstoffen verbrandden voor het
 opwekken van energie.

Het goede nieuws is dat Nederland barst van de innovaties!
De zesde editie van de Accenture Innovation Awards telt met
meer dan duizend unieke concepten een recordaantal
 inschrijvingen. Dit jaar zullen we in samenwerking met de
Club van Rome de ‘Groene Tulp’-award uitreiken aan het
 innovatieve concept dat de grootste impact op duurzaam-
heid heeft. Kijkend naar het aantal inschrijvingen en de
 kwaliteit ervan zal het voor de jury nog een uitdaging worden
de vijf finalisten te bepalen.

Om al deze nieuwe ideeën tot bloei te laten komen is zoals
gezegd samenwerking nodig. Samenwerking tussen de be-
denkers, het bedrijfsleven, de eindgebruikers, de financiers
en de overheid. Dán krijgen de meest kansrijke duurzame
 innovaties een extra impuls waarmee onze duurzame toe-
komst een stap dichterbij komt. Daar is het ons toch allemaal
om te doen?

Anja Montijn-Groenewoud, 
Managing Director Accenture Nederland
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De Boardleden van de Amsterdam
Economic Board hebben zich na ander-
half jaar voortgang gebogen over de
eigen rol en strategie voor de Metro -
pool regio Amsterdam. Op 5 september
kwam de Board onder  leiding van Hans
Wijers, moderator, bijeen om aan de
hand van toekomstscenario’s en strate-
gische vraagstukken de eigen koers te
versterken. 

Tijdens deze Board Building Day zijn
vier toekomstscenario’s besproken die
worden gebruikt voor de strategieont-
wikkeling. Deze scenario’s zijn de afge-
lopen maanden ontwikkeld in samen-
werking met Shell, VU, Econo mische
Zaken Amsterdam, ING, Schiphol, Kamer
van Koophandel en regionale overhe-

den. De toekomstbeelden gaan uit van
extreme situaties, waardoor de Board
de kwaliteit van haar economische stra-
tegie op de proef stelt. Zo wordt de
strategie van de Board getest bij ver-
gaand uiteenvallen van Europa en  tevens
in het scenario van een sterk geïnte-
greerd Europa. Tegelijkertijd wordt de
strategie getest bij scenario’s die schet-
sen hoe Amsterdam presteert in een
wereld van massaproductie of juist
 ‘custom made’ voorzieningen. 

De resultaten uit deze eerste scenario-
test leidde tot een lijst van strategische
thema’s die toekomstbestendig ontwik-
keld moeten worden binnen triple helix
samenwerking. De clusters worden
daarbij krachtiger aangestuurd door de

Boardleden uit het bedrijfsleven. Vanuit
de Board zal ook sterker worden geke-
ken naar de cruciale  randvoorwaarden
voor een sterke economie, zoals kwali-
tatief onderwijs, een sterke arbeids-
markt, hoogwaardige leefbaarheid van
de regio, sterke bereikbaarheid mid-
dels infra  -structuur en ICT en nieuwe
vormen van kapitaal en funding. De
grootste kansen voor ‘triple helix’ sa-
menwerking liggen vooral in de kruis-
bestuiving tussen de clusters en de op-
timalisatie van de randvoorwaarden.

Tijdens deze dag is opnieuw bevestigd
dat de Board uitsluitend adviseert over
projecten aan de lokale en regionale
 investeringsfondsen over de financie-
ring van triple helix projecten. De Board
kan daarmee goedkeuring geven aan
projecten, maar dit betekent uitdrukke-
lijk dat de Board niet de budgetten
 toekent. De Board beschikt daar mee
niet over eigen financiële middelen of
fondsen.

De Board heeft ook stilgestaan bij het
vertrek van Bas van der Baan als lid
van de Board en cluster regisseur Rode
Life Sciences. Van der Baan heeft sinds
kort een nieuwe functie in de Verenigde
Staten, maar blijft ambassadeur voor
het cluster.

De Board is een samenwerkingsverband
waarbij bedrijfsleven, kennisinstellingen
en overheden gezamenlijk de economie
van Metropoolregio Amsterdam verster-
ken. Door de randvoorwaarden voor
 innovatie, kennisvalorisatie en economi-
 sche bedrijvigheid te versterken kunnen
de zeven clusters verder groeien en
daarmee de positie van de metropool-
regio Amster dam in de top 5 van
Europese regio’s verder versterken. 

Voor meer informatie: Secretariaat
Amsterdam Economic Board (secretari-
aat@amsterdameconomicboard.com)

Menselijk kapitaal fundament
voor economische groei
Een goed functionerend onderwijsstel-
sel en arbeidsmarkt zijn cruciaal voor
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een aantrekkelijk vestigingsklimaat.
Menselijk kapitaal vormt het fundament
voor economische groei. Recent micro-
en macro-economisch onderzoek stelt
vast dat door 1 extra jaar scholing het
BNP per capita in de OECD landen met
5% toeneemt. Meer dan de helft van dit
effect kan toegeschreven worden aan het
feit dat kennis en vaardigheden zowel
arbeidsparticipatie als werkgelegenheid
stimuleren, en daarmee het potentieel
voor economische groei doet toenemen. 

Menselijk kapitaal wordt productief ge-
maakt op de arbeidsmarkt. Het is de
benutting van het menselijk kapitaal op
de arbeidsmarkt dat tot economische
groei leidt. De arbeidsmarkt zal de
 komende decennia veranderen. Deze
veranderingen kunnen in een aantal
ontwikkelingen worden samengevat.

Flexibele arbeidsrelaties 
Op korte termijn leidt de recessie en de
lage economische groei tot hogere
werk loosheid. Echter, op langere termijn
zal onder invloed van de daling van de
(beroeps)bevolking arbeidsmarktkrapte
het dominante beeld worden. Dit heeft
gevolgen voor arbeidsrelaties. Op een
arbeidsmarkt met voldoende banen,
kunnen werknemers makkelijker een
deel van hun inkomenszekerheid inwisse-
len tegen een zekere mate van onder-
nemersrisico. Werkzekerheid vervangt
inkomenszekerheid. Flexibele arbeids-
relaties zullen het dominante beeld
gaan vormen. Een toenemend aantal
werkenden zal kiezen voor een bestaan
als ZZP-er of zelfstandig ondernemer in
plaats van een carrière als werknemer.

Aandacht voor scholing en training 
Toename van de arbeidsproductiviteit
wordt cruciaal: bij een dalende be-
roepsbevolking moet de motor van de
economische groei worden gevonden in
een verhoging van de arbeidsproducti-
viteit. Human capital door scholing en
training is de motor van de productivi-
teitsgroei. Tegelijkertijd wordt het door
de toenemende arbeidsmobiliteit en –
flexibiliteit minder aantrekkelijk om te
investeren in scholing van werkenden.
ZZP-ers en ondernemers volgen minder
vaak een opleiding dan werknemers.
Dit vraagt om andere vormen en orga-
nisatie van scholing van werkenden om
de arbeidsproductiviteit op een hoger
niveau te brengen. 

Menselijk kapitaal belangrijke
 concurrentiefactor 
De kwaliteit van het menselijk kapitaal
wordt het onderscheidende element in
de mondiale concurrentie. Het is een
factor bij de vestiging van bedrijven uit
het buitenland en bij de expansie van
bedrijven die in ons land gevestigd zijn.
De kwaliteit van het initiële onderwijs en
van levenslang leren zijn hierbij essen-
tieel. De kwaliteit van het menselijk
 kapitaal werkzaam in maatschappelijke
voorzieningen – zoals gezondheidszorg,
onderwijs, cultuur – zijn daarnaast een
factor voor hoog geschoolde buiten-
landse werknemers en hun gezinnen
om zich in ons land te vestigen. 

Hoger opgeleide werknemers goed
voor lager geschoolden 
Productiviteitsverhogende en arbeids-
besparende innovaties gaan vaak ten
koste van de werkgelegenheid van lager
opgeleiden en leiden vaak tot een
 toename van de werkgelegenheid van
hoger opgeleiden. In sectoren met een
hoge werkgelegenheidsgroei – zoals
de commerciële dienstverlening en de
gezondheidszorg – zijn relatief veel
hoger opgeleiden werkzaam. Een andere
oorzaak waarom deze ontwikkelingen
anders uitpakken voor hoger dan voor
lager opgeleiden zijn de migratiestro-
men. De komst van laag geschoolde
 arbeidsmigranten leidt veelal tot een
druk op de lonen en de werkgelegen-

heid van lager opgeleiden. Aan de
 andere kant kunnen lager opgeleiden
profiteren van de instroom van hoger
opgeleide kennismigranten: onderzoek
wijst uit dat in steden en regio’s met
veel hoog opgeleiden werknemers, de
lonen en werkgelegenheidskansen van
lager opgeleiden hoger liggen. 

Een leven lang leren 
Lager opgeleiden zullen blijven hechten
aan baanzekerheid en vooral hoger op-
geleiden zullen opteren voor flexibele
arbeidsrelaties. De zelfredzaamheid van
hoger opgeleiden op de  arbeidsmarkt
zullen veel lager opgeleiden niet heb-
ben. Een conclusie is dat scholing van
lager en hoger opgeleiden van steeds
groter belang wordt. Een leven lang
leren zal hierbij regel moeten zijn. Het
onderwijssysteem is hier echter nog
niet op toegesneden en zal hierop
moeten worden aangepast. Het bedrijfs-
 leven zal beter dan nu moeten aangeven
waar de knelpunten zitten voor de toe-
komst. De samenwerking in de Econo -
mic Board van de Metropoolregio
Amsterdam is cruciaal voor het oplos-
sen van de mismatch tussen vraag en
aanbod en het ruimte geven aan talent. 

Voor meer informatie: Rutger
Schuitemaker, Senior Strategist
Amsterdam Economic Board, 
tel. 06-8364 2305 
(schuitemaker@ez.amsterdam.nl )

Aansluiting beroepsonderwijs
op arbeidsmarkt
De aansluiting van het beroepsonder-
wijs op de arbeidsmarkt staat al enige
tijd prominent op de agenda van de
Amsterdam Economic Board. Tekorten
op de arbeidsmarkt moeten worden
voorkomen en het beroepsonderwijs
moet beginnende professionals afleve-
ren die over de juiste kwalificaties en
werknemersvaardigheden beschikken.
Een goede afstemming tussen het be-
roepsonderwijs en het bedrijfsleven is
dan ook van groot belang, ook voor de
metropoolregio Amsterdam (MRA). Op
verzoek van de Board is Jet Bussemaker,
rector van de Hogeschool van Amster -



dam (HvA) en lid van het College van
Bestuur UvA-HvA, ambassadeur en
aanjager van deze dialoog. 

Bussemaker stelt zich ten doel zowel de
dialoog binnen het beroepsonderwijs
(hbo- en mbo-niveau) te intensiveren,
als ook de dialoog tussen beroepson-
derwijs en bedrijfsleven te versterken.
Zij trekt daarbij op met Boardlid en
 portefeuillehouder arbeidsmarkt
Henriëtte Maassen van den Brink. “Ik
wil op zoek naar extra energie en dyna-
miek, maar bovenal naar inspiratie en
motivatie. Die zoektocht moet leiden
tot heel concrete interventies en werk-
afspraken die ons gezamenlijk verder
kunnen brengen. Een voorbeeld hiervan
is de samenwerking tussen de HvA en
Schiphol. Pragmatiek en commitment
van alle verantwoordelijke  partijen staan
daarbij voorop," aldus Bussemaker. 

Transparant en effectieve partner 
Ze maakt duidelijk dat, gelet op de in-
ternationale concurrentie, de urgentie
groter is dan ooit. Om die reden wil het
beroepsonderwijs in de MRA zich na-
drukkelijk verbinden aan de agenda

van de Amsterdam Economic Board, en
zich als proactieve partner opstellen.
Met de ambitie om een gezamenlijk en
dekkend onderwijsaanbod aan te bie-
den, dat aansluit op de zeven clusters
van de Board. Bussemaker: “Ik ambieer
om als beroepsonderwijs in de MRA
een transparante en effectieve partner
te zijn in de triple helix samenwerking
binnen de clusters”. Overigens geldt
die ambitie wat Bussemaker betreft ook
voor de segmenten van de arbeids-
markt die buiten de zeven clusters van
de metropoolregio vallen. 

Concreet en uitvoerbaar 
Onderdeel van het proces dat Busse -
maker voor ogen heeft, is een aantal
werksessies met betrokken partijen uit
de regio. Daarin zal naast een gedeelde
visie en marsroute, vooral ook worden
gewerkt aan concrete en uitvoerbare
plannen. Vanzelfsprekend zal dat een
goede voorbereiding vergen. Van be-
lang is dat de activiteiten aansluiten op
en gebruik maken van de huidige prak-
tijk. Het beroepsonderwijs doet name-
lijk al heel veel wanneer het om de ver-
betering van de aansluiting tussen

bedrijfsleven en beroepsonderwijs
gaat. Zo kent iedere opleiding in het
hoger beroepsonderwijs een oplei-
dingsadvies raad waar vertegenwoordi-
gers vanuit het werkveld meedenken
over de vormgeving van de curricula en
aangeven wat er van beginnende pro-
fessionals wordt verwacht. 

Human Capital Agenda’s 
Het proces zou heel goed in een eind-
convenant kunnen uitmonden. Het ROC
van Amsterdam heeft zich als partner in
dit proces al bereid verklaard om als
 ‘buiten boordmotor’ te fungeren om ook
het VMBO aangehaakt te krijgen en te
houden. Bussemaker wil van haar kant
onder meer de verbinding leggen met
de voor eind 2012 op te leveren Human
Capital Agenda’s voor de zeven MRA-
clusters. Zij is zeer gemotiveerd: 
“De tijd is nu, de trein is vertrokken, we
weten waar we naartoe willen, laat
 iedereen aan ’board’ komen!” 

Voor meer informatie: Rutger Schuite -
maker, Senior Strategist Amsterdam
Economic Board, tel. 06-8364 2305 
(schuitemaker@ez.amsterdam.nl )

Creatieve industrie 
o.l.v. Bas Verhart (THNK)

Gerard van der Werf (1963), 
clustermanager,  tel 06-1417 9932
(gerard@aimsterdam.nl)

Motivatie: Aan de slag gaan voor de
Creatieve Industrie in de metropool
Amsterdam: leuker wordt het niet. 
Uitdaging: Het verschil maken door
heel concreet projecten van de grond
te krijgen waar de creatieve industrie
daadwerkelijk iets aan heeft zoals de
Creative Portal: de enige portal waar alle
sub sectoren van de creatieve industrie
een podium krijgen en waar de connec-

tie wordt gelegd met regionale, natio-
nale en Europese overheden. De pro-
jecten waar de Board zich aan heeft ge-

committeerd: The Amsterdam Campus,
FreeZone, Spotlight en Open Data.
Kansen: Alles wat bijdraagt aan een goed
ondernemersklimaat voor de Creatieve
Industrie in de Amsterdamse regio. 
Persoonlijk: Ik krijg energie van elk
 verhaal waarin iemand met visie, lef,
gochme en doorzettingsvermogen een
doel weet te bereiken. 
Favoriet: Wilde Zwijnen (restaurant);
Italië, Mont Ventoux Karakoram high-
way (vakantie); Mallory (boek over
George Mallory die in de twintiger
jaren de Mount Everest heeft beklom-
men en 200 meter onder de top is ge-
storven; Papillon, Once upon a time in
the West, The Godfather 1 en 2, LA

De Amsterdam Economic Board heeft gekozen voor 7 clusters, voorgezeten door een ondernemer uit het cluster en bijgestaan
door de clusterondersteuner(s). Deze laatste ‘werkpaarden’ stellen we graag aan u voor, aan de hand van een paar persoonlijke
vragen: wat is het leukste aan je werk; hoe denk je het verschil te kunnen maken; waar ga je sterk voor maken; wat is je passie,
waar krijg je energie van en/of wat kan je een ander aanraden.
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Confidential, Crash en Cars 1 (met mijn
zoontje van 3) en Les Intouchables
(films).  

Eva Olde Monnikhof (1979), 
clustermanager, tel. 020-524 11 25
(eva@aimsterdam.nl)

Motivatie: De Creatieve Industrie is een
spannend vakgebied waar elke dag iets
nieuws te beleven valt. In toenemende
mate zien ook andere sectoren heil in
creatieve oplossingen. Het is de kunst
van AIM om die kansen te zien, te
 benutten en de juiste partijen aan
 elkaar te koppelen.
Uitdaging: Private financiers de kansen
laten zien van de Creatieve Industrie.
Veel van hen hebben last van koudwater-
vrees terwijl uit onderzoek blijkt dat
 creatieve ondernemers minder vaak

failliet gaan dan welke sector ook en
enorme opbrengsten kunnen genereren.
Zoals de denimindustrie, jaarlijks goed
voor  tussen de 2 en 3 miljard euro en
bijna al die bedrijven zijn gevestigd in
de MRA.
Kansen: Het koppelen van creatieve en
niet-creatieve ondernemers om maat-
schappelijke problemen op te lossen
en het ondersteunen van de denim -
industrie in hun wens om zo duurzaam
mogelijk te worden. Ze zijn momenteel
een van de grootste vervuilers ter
 wereld dus daar is veel te winnen.
Persoonlijk: Ik ben een fanatiek koker
en eter en daarnaast doe ik graag aan
yoga. Als er geen goed eten beschik-
baar is, dan krijg ik een rothumeur.
Favoriet: Belhamel. Franse keuken,
 altijd seizoensgerechten, goeie bedie-

ning (en dat is zeldzaam in Amsterdam)
en beschaafde prijzen. Of Quattro Gatti,
Italiaans, elke dag een wisselende kaart
en hun courgettebloemen zijn om je
vingers bij af te likken (restaurants). 
Het liefst naar India, Parijs of Milaan
 (vakantie).

Mike Shulmeister (1979),
 clustermanager (focus Digitale Media),
tel. 06-45058984 (mike@aimsterdam.nl)

Motivatie: Het creëren van samenwer-
king tussen gepassioneerde mensen
(uit kleine en grote organisaties, over-
heden en kennisinstellingen) die  elkaar
anders niet zouden ontmoeten in een
internationaal speelveld. Believer van
delen=vermenigvuldigen!
Uitdaging: Mogelijkheden zoeken om
klein en groot  met elkaar te verbinden
en laten samenwerken, vanuit verschil-
lende disciplines (crossovers).  
Kansen: Het internationaal laten groeien
van het Digitale Media cluster in de
metropool Amsterdam (MRA) door de
strategie van het doen te hanteren.

Persoonlijk: Indy brands en Tech lover!
Favoriet: Ajax (supporter); Braai; Zuid
Afrika (vakantie)!

Lizann Tjon (1985), beleidsadviseur EZ
Amsterdam; (tjon@ez.amsterdam.nl)

Motivatie: Werken voor de stad die
 altijd in beweging is en aanstekelijke
energie geeft.  Mensen die graag bij-
dragen aan de ambities van de stad; er
wonen, een bedrijf starten, een hotel-
overnachting of een dagje naar het
Stedelijk of Ajax. Ik blijf me verwonde-
ren over wat er is en kan in Amsterdam
en zie het als een eer om te werken
voor deze stad.
Uitdaging: Mijn uitgangspunt is: 
‘Age si quid agis - Als je iets doet, doe
het dan goed’. 
Kansen: De hoofdstad blijft mij intrige-
ren. Geïnspireerd door de mensen met
wie ik werk en ontmoet, geniet ik van elke
dag. Waardering voor het enthousiasme
en de gedrevenheid van mijn collega’s
om samen te bouwen aan Amsterdam!
Persoonlijk:  ‘It’s not how good you are,
it’s how good you want to be’. Gaan
voor het hoogst haalbare, samen met
anderen en hier van genieten. 
Favoriet: Bonaire (vakantie) en badmin-
ton (sport).

Cluster ICT & e-Science 
o.l.v. Harry van Dorenmalen
(IBM)

Ger Baron (1978), clustermanager, 
tel. 06-1153 6574 (ger@aimsterdam.nl)
Motivatie: De dynamiek van dingen doen
en zien dat er (tastbare) resultaten zijn. 

Gerard van der Werf Lizann Tjon Ger Baron

Eva Olde Monnikhof

Mike Shulmeister



Uitdaging: Een klein beetje bijdragen
aan een metropool die nog leuker is. 
Kansen: Meer kansen voor innovatief
MKB.
Persoonlijk: Te weinig.
Favoriet: Herman de Coninck met een
soepele Loire wijn. 

Willem Koeman (1980), 
clustermanager, tel. 06-47430834
(willem@aimsterdam.nl) 
Motivatie: Amsterdam heeft een uniek
profiel wat betreft ICT. De stad herbergt
een groot aantal ICT (multi)nationals,
heeft een sterke creatieve digitale
 sector en de bewoners hebben een
open houding tegenover nieuwe ICT-
ontwikkelingen. 
Uitdaging en kansen: Door het
 benutten van ICT-ontwikkelingen kan
Amsterdam voorop lopen in de digitale
wereld. Samenwerken met het bedrijfs-
leven, overheid en onderwijsinstellingen
aan het bevorderen van innovatie in de
ICT-sector. Door multidisciplinair te wer-
ken kunnen (maatschappelijke)
 problemen beter, slimmer en sneller

worden opgepakt. Een voorbeeld is het
Open Data project: door het digitaal
vrijgeven van overheidsinformatie
 kunnen bedrijven en burgers nieuwe
diensten ontwikkelen die voorheen niet
mogelijk waren. Hierdoor wordt het
maximale rendement gehaald uit tot nu
toe weinig gebruikte data. Tegelijkertijd
versterkt deze beweging onder meer
de transparantie van de overheid. 

Edwin Oskam (1960),
 programmamanager kennis en innovatie
EZ Amsterdam, tel. 020-2549708
(oskam@ez.amsterdam.nl)
Motivatie: De wens om niet alleen be-
leidsstukken te schrijven, maar ook echt
dingen in gang te helpen zetten,
samen met onze partners in de Board
(kennisinstellingen en bedrijven). 
Uitdaging: Nieuwe, bij voorkeur met
niet voor de hand liggende, verbindin-
gen tot stand te brengen die ergens
toe leiden. 
Inspiratie: Zien hoe geleidelijk nieuwe
verbindingen tot stand komen en
 partijen die elkaar nooit ontmoetten,
elkaar nu vinden. Zo ook om te zien dat
ICT mede daardoor steeds beter wordt
benut om de economische kracht van
andere sectoren te versterken en om
maatschappelijke vraagstukken in stad
en regio op te lossen. Dit leidt er ook
toe dat het ICT-profiel van de Metro -
poolregio in het buitenland wordt ver-
sterkt. Ik hoop deze positieve lijn de
 komende tijd vanuit mijn rol binnen EZ
Amsterdam en vanuit mijn rol in de
kerngroep ICT voort te kunnen zetten. 
Bijdrage: Voor mij is de essentie dat je
als ambtenaar bij EZ Amsterdam, veel
minder dan bijvoorbeeld bij het ministe-
rie EZ (EL&I), opereert binnen het over-
heidsdomein. De contacten met partijen
buiten de gemeente zijn veelvuldig en
de invloed van deze partijen is groot.
Daar moet je wel voor open staan. Kijk
naar een evenement als PICNIC dat de
gemeente weliswaar een zetje heeft
gegeven, maar dat door creatieve den-
kers in de stad is opgezet, dat geldt
ook voor THNK, The Amsterdam School
of Creative Leadership. 
Persoonlijk: Een paar keer per jaar trek
ik me met mijn gezin terug op mijn

 geboorte-eiland (Texel) om eens lekker
uit te waaien en de kop leeg te maken.
Mijn voorkeur gaat uit naar actieve,
sportieve vakanties. Mijn zoon van 11
deelt die voorkeur, maar helaas denkt
mijn dochter van 14 daar anders over.

Cluster Financieel Zakelijke
Dienstverlening 
o.l.v. Hans van der Noordaa
(ING)

Els Ebels (1970), clustermanager, 
tel. 06-14 87 29 79 (els@aimsterdam.nl) 
Motivatie: Mensen met elkaar in contact
brengen die visie en ambitie hebben
als het gaat om innovatie en economi-
sche groei en weten dat zij gezamenlijk
meer kunnen dan elk van hen apart; 
1 +1 = 3. 
Uitdaging: Het bij elkaar brengen van
bedrijven en kennisinstellingen, zodat

zij het verschil kunnen maken. 
Kansen: Aandacht voor en betrokken-
heid van zelfstandige ondernemers,
waaronder de grote groep zzp-ers in de
regio. 
Persoonlijk: Mensen met passie én het
doorzettingsvermogen om iets nieuws
op de markt te brengen geven mij
energie.
Favoriet: De IJsbreker (restaurant); 
Zee in de zomer, sneeuw in de winter
(vakantie).

Reiniera van Pallandt (1964), 
Head financial and business services
desk amsterdam inbusiness,
 clustermanager, tel. 06-2323 2794
(Pallandt@ez.amsterdam.nl)
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Motivatie: Het contact met verschil-
lende mensen en culturen. Zo heb ik te
maken met delegaties uit China, toe-
zichthouders, jonge ondernemers,
Indiërs, ambtenaren van de stadsdelen,
Japanners, enz. Vooral het internatio-
nale aspect van mijn werk is leuk. Zo
veel verschillende culturen die in
Amsterdam samenkomen omdat wij
een European Business Hub zijn en een
uitstekend vestigingsklimaat hebben. Ik
heb met veel plezier gewerkt aan de
samenwerkingsverbanden die wij in de
afgelopen jaren met diverse buiten-
landse banken hebben opgezet om het
Nederlandse vestigingsklimaat te pro-
moten en internationale bedrijven naar
de regio toe te halen. 
Uitdaging: Mijn kracht is mijn interna-
tionale instelling. Ik ben opgegroeid op
drie continenten, spreek verschillende
talen en kom graag in aanraking met
andere culturen. Mijn internationale
 opvoeding in combinatie met mijn
 financieel zakelijke achtergrond (ik heb
20 jaar voor ABN Amro gewerkt) zet ik
in voor de metropoolregio Amsterdam
onder de paraplu van amsterdam inbu-
siness. 
Kansen: Amsterdam heeft een sterk
cluster Financiële en Zakelijke Dienst -
verlening. Er zijn allerlei organisaties
die zich voor dit cluster inzetten zoals
het Holland Financial Centre, de
Neder landse Vereniging van Banken,
de Foreign Bankers Association, de
Netherlands Foreign Investment
Agency en de Amsterdam Economic
Board. Mijn doel is om met deze orga-
nisaties het cluster nog sterker te
maken en om het cluster in te zetten

voor de rest van de economie. 
Persoonlijk: Ik krijg veel energie van
sport en de natuur. Ik roei, tennis, fiets,
skeeler en rij paard. In mijn vakanties ga
ik het liefst de African bush in te paard
om van de prachtige natuur te genieten.
Ook ga ik graag naar Argentinië om
een balletje te slaan op het polo veld.
Verder krijg ik energie van mijn twee
dochters (13 en 16).  
Favoriet: Het Jagershuys (restaurant);
Afrika (vakantie); Imperium by Robert
Harris (boek) en Slum dog millionaire
(film).

Carlien Roodink (1968),
 clustermanager, tel. 06-14716 657,
 (carlien@aimsterdam.nl)
Motivatie, uitdaging, kansen: Op 1
 oktober ben ik begonnen als clusterma-
nager. Daarvoor heb ik gewerkt in de
 financiële sector, o.a. bij Rabobank,
Achmea, KMPG en De Nederlandsche
Bank. Naast financiële functies als
 intern accountant en  controller, heb ik
gewerkt als managing consultant en
 directeur bedrijfsmanagement. ICT en
innovaties (in het betalingsverkeer) wer-
den steeds belangrijker in mijn dage-
lijks werk. Dat heeft ertoe  geleid dat ik
betrokken raakte bij het landelijke inno-
vatieprogramma Diensteninnovatie &
ICT. Eerst vanuit een dienstverband bij
Holland Financial Centre, later als pro-
grammadirecteur van de zelfstandige
stichting Service Innovation & ICT.
Vanuit die laatste functie ben ik echt de
diepte en de breedte ingegaan als het
gaat om innovaties in de financiële sec-
tor maar vooral ook de innovaties die
de sectorgrenzen overschrijden. Ik ben
er inmiddels van overtuigd dat de
 mogelijkheden van de online wereld
waarin iedereen met iedereen verbon-
den kan worden een fundamentele im-
pact gaan hebben op de intermediairs-
functie die de Financiële en Zakelijke
Dienstverle ning primair vervult. De uit-
daging is om die intermediairsfunctie
zodanig aan te passen en te vernieu-
wen dat andere economische sectoren,
juist vanwege de specifieke uitdagin-
gen van deze tijd, maximaal onder-
steund worden. De kansen liggen in
nieuwe verdienmodellen met toepass-

ingen die oude grenzen tussen secto-
ren doorkruisen.  
Persoonlijk: Ik ben erg geïnteresseerd
in de stad Amsterdam en ben lid van
de Gemeenteraad. Daarnaast lees ik
erg graag over de ontstaansgeschiede-
nis van Amsterdam. De verzorging van
mijn bloemen en planten op mijn dak-
terras zijn een welkome en soms nood-
zakelijke afleiding voor al het vergade-
ren dat ik doe. 

Favoriet: Ik geniet enorm van de moge-
lijkheden die Amsterdam kent om op
bijna elk moment van de dag te kunnen
neerstrijken voor een cappuccino. Ik
hou dan ook van de stad en stedentrips
zijn voor mij favoriet. Wat lange vakanties
betreft ben ik steeds meer gaan hech-
ten aan comfort. Vakanties zijn er voor
mij nu echt om uit te rusten, omdat het
dagelijkse bestaan met drie kinderen al
hectisch genoeg is. Mijn laatste vakantie
was een rondreis met camper door
Californië waar ik met heel veel plezier
op terugkijk maar de volgende keer
wordt het waarschijnlijk gewoon weer
een ligbed en zwembad.

Cluster Rode Life Sciences 
o.l.v. Bas van der Baan 
(vacature wegens vertrek)

Sandra Migchielsen (1966),
 clustermanager,  06-2919 9794
(sandra@aimsterdam.nl)
Motivatie: Bouwen aan welzijn en
 welvaart, een gezonde combinatie.
Uitdaging: Blijven werken aan samen-
werking: samen samen samen.
Kansen: De kracht van de metropool
toepassen op Life Sciences & Health.

Els Ebels

Reiniera van Pallandt

Carlien Roodink

Willem Koeman

Edwin Oskam



Persoonlijk: Dol op alles wat groeit en
bloeit, en ons altijd…
Favoriet: Staunton’s, lokale pub aan de
Ierse westkust, na een ‘frisse’ duik.

Quido Valent (1970), clustermanager,
tel. 020-5241120 (quido@aimsterdam.nl)
Motivatie: De uitdaging om met mijn
wetenschappelijke en zakelijke kennis
de Life Sciences sector te stimuleren en
te ondersteunen.

Uitdaging: Bruggen bouwen om acade-
misch gevormde innovaties in het be-
drijfsleven tot bloei te laten komen.
Kansen: Innovatie in de Life Sciences.
Persoonlijk: Energie krijg ik door samen
met gemotiveerde mensen naar een
doel te werken, van mijn gezin en de
paarden.
Favoriet: de stal (sport).

Cluster Toerisme &
Congressen 
o.l.v. Henk Markerink
(Amsterdam Arena)

Diana van Loenen (1979),
Clustermanager, tel. 06-145 911 42

(d.vanloenen@stadsregioamsterdam)
Motivatie: Het leuke van dit werk is dat
je de spin in het web bent; partijen met
elkaar verbinden, kansen zien en geza-
menlijk zoeken naar verbeteringen. En
dan het liefst zonder al te veel vergade-
ren en met zo veel mogelijk actie!
Uitdaging: Toerisme is een echte groei-
sector. De uitdaging zit 'm erin dat de
metropoolregio Amsterdam een aantrek-
 kelijke vakantiebestemming blijft en we
de toeristen op een goede manier kun-
nen accommoderen. Dat betekent dat we
toerisme beter over tijd en plaats moeten
spreiden. Daar werk ik graag aan mee.

Kansen: In dit cluster liggen veel kansen
voor innovatie en vernieuwing. Van
technologische toepassingen, toegan-
kelijk internet, open data tot cross-
overs met bijvoorbeeld de creatieve
sector om de metropoolregio Amster -
dam nog beter te verkopen.
Persoonlijk: Ja, het is voor sommigen
misschien wat moeilijk te geloven maar
veel van mijn vrije tijd besteed ik met
veel plezier en passie aan de politiek, als
raadslid in stadsdeel Amsterdam Oost. 
Favoriet: uit eten gaan, bijvoorbeeld bij
Gare de l’Est.  Verder kom ik iedere zes
weken samen met mijn non-fictie lees-
club bijeen en heb ik net de Dam tot
Damloop gelopen. Ik ben dol op het
FOAM, het IDFA en Toneelgroep
Amsterdam.

Cluster Food & Flowers 
o.l.v. Timo Huges 
(Flora Holland)

Gerard Kooiman (1957),
Clusterondersteuner Flowers van de

kerngroep Flowers & Food en adviseur
KvK Amsterdam, 
tel. 020-5314614/06-52505965, 
(gerard.kooiman@kvk.nl)
Motivatie: Organisaties en met name
mensen samen te brengen en daardoor
tot nieuwe samenwerkingsverbanden
te komen en het liefst nog tot nieuwe
producten en diensten te komen. De
Green Life Sciences Hub is daar een
prachtig voorbeeld van. Prof Willem
Stiekema (Swammerdam Institue for
Life Sciences/UvA) en Nico Koomen
(Naktuinbouw) hebben elkaar in de
kerngroep leren kennen en uit dat con-
tact is het programma om de nieuwste
wetenschappelijke technieken toe te
passen in plantenveredeling en voorko-
men van plantenziektes voortgekomen. 
Uitdaging: Verschil maken: door de
kansen te zien en niet alleen enthou-
siast mee te praten, maar vooral ook
actief te participeren en te faciliteren
zodat de stap gezet wordt van plannen
maken naar uitvoeren. 
Kansen: Het is mooi om te zien dat de
stadsregio steeds meer de potentie van
de sierteeltsector ervaart zoals HBO-
economie studenten die nu de kansen
en mogelijkheden ervaren voor een
 carrière in de sector en bijvoorbeeld

Almere die de Floriade in 2022 mag
 organiseren. Een investeringsimpuls
van honderden miljoenen euro's. Dit
geeft een impuls aan de stedelijke ont-
wikkeling, stadslandbouw, toerisme en
de export van agrarische kennis en pro-
ducten. Er liggen nog enorme kansen
in bijvoorbeeld het verduurzamen van
de teelt en de regio Amstelland-Meer -
landen door bijvoorbeeld de aanleg
van een warmtenet en de levering van
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CO2 uit het Westelijk Havengebied.
Het laatste zou een fantastische impuls
zijn aan de uitbouw van biobased eco-
nomy. Met als fantastisch resultaat dat
ook in Amsterdam de lucht schoner is. 
Persoonlijk: Ik krijg energie van projec-
ten en programma's die echt vernieu-
wend zijn zoals van het project CO2
voor de tuinbouw en bijdragen aan het
voorkomen van een nieuwe EHEC-crisis
(door GLSH).   
Favoriet: hardlopen en fietsen door de
duinen van Kennermerland.

Annette Wesselink, clusterondersteu-
ner Food van de kerngroep Flowers &
Food, adviseur KVk Amsterdam, 
tel. 020-5314640 
(annette.wesselink@kvk.nl)
Motivatie: Ondernemers binnen de
Foodsector met elkaar verbinden,
samen laten werken en het foodcluster
verder ontwikkelen.   
Uitdaging: Samen met ondernemers op

zoek naar kansen binnen de sector,
waarbij ondernemers elkaar zien als
partners die elkaar kunnen versterken. 
Kansen: De parels binnen de foodsector
omzetten naar concrete projecten,
waarmee het cluster zich onderscheidt
en een belangrijke positie binnen de
MRA inneemt. 
Persoonlijk: In mijn werk krijg ik energie
van de gesprekken met ondernemers
en het leveren van een actieve bijdrage
in de uitvoering van projecten. 
Favoriet: In mijn vrije tijd is mijn passie
zeilen.   

Corry Roijakkers (1959) adviseur
 strategie en beleidsontwikkeling
 gemeente Zaanstad, tel. 075-6552276;

06-46275915 (c.roijakkers@zaanstad.nl)
Motivatie: In economische zin verkeert
de Metropoolregio Amsterdam in een
tijd van verandering; het gaat dan niet
alleen om de conjunctuurveranderingen
door de kredietcrisis maar ook om
structurele (globalisering en vergrijzing)
veranderingen. Mede in het licht van

de ambitie om als Metropoolregio de
economische motorfunctie voor
Nederland te blijven vervullen, is een
betere positionering en benutting van
de mix van economische kwaliteiten en
vestigingsvoorwaarden nodig. 
Uitdaging: Maatschappijen veranderen
voortdurend. De noodzaak tot verande-
ring en groei op basis van vertrouwen
zit ook verweven in de grondgedachte
achter de Metropoolregio Amsterdam.
‘Samen zijn we sterk’ impliceert immers
dat alle delen van die kracht van waarde
zijn en worden gevonden en dat die
waarde van elk deel wordt erkend om
die vervolgens gezamenlijk en in syner-
gie met elkaar tot volle wasdom te
brengen. Door elkaar te stimuleren in
het veranderproces worden de onder-
linge verhoudingen duidelijk en worden
gezamenlijke doelen manifest.
Kansen: Verandering vergt discipline en
doorzettingsvermogen. Belemme rin -
gen en oude gewoontes moeten wor-
den doorbroken en er moet een con-
structieve openheid worden gecreëerd.
Op die basis kan onderling vertrouwen
groeien en dat wederzijdse vertrouwen
is de echte voedingsbodem om met
 elkaar verandering uit te bouwen. 
Ik denk dat slechts op die basis, een
echte gezamenlijke strategie kan wor-
den ontworpen om de gestelde doelen

effectief en efficiënt te realiseren.
Zaanstad zal in synergie met de andere
delen van de Metropoolregio haar
krachtige food- en logistiek cluster ster-
ker gaan positioneren.
Persoonlijk: In zo’n proces van verande-
ring voel ik me thuis en ik voel me er
door uitgedaagd. Ik denk conceptueel
verbindend en ben van nature erg ener-
gie- en omgevingssensitief. In het ver-
lengde daarvan ligt mijn drijfveer van
nieuwsgierigheid naar mensen en
nieuwe situaties en wil ik leren en be-
grijpen wat mensen beweegt (en weer-
houdt). 
Door de combinatie van die persoon-
lijke drijfveren met mijn management-,
bedrijfseconomische-, juridische- en
 financieringservaring in zowel private
als (semi)publieke sector,  schakel ik
makkelijk tussen rollen en kan ik snel
 situaties inschatten en daarin gevoels-
matig handelen. Met deze ervaring en
competenties wil ik een bijdrage leveren
om de Metro poolregio Amsterdam
sterker uit deze tijd van noodzakelijke
verandering te laten komen. Daarbij zet
ik me in voor een van de sterkste stu-
wen de economische clusters van de
Metropoolregio: Food.  
Favoriet: Warme oorden als Mediterra -
nae, Caribbean, Africa (vakantie) en
 onderdompelen in idem culturen.

Cluster Handel & Logistiek 
o.l.v. Jos Nijhuis (Schiphol)

Ruud Dwars (1963), beleidsadviseur
KvK en clusterondersteuner Handel &
Logistiek, tel. 020-531 4644
(ruud.dwars@kvk.nl)

Annette Wesselink

Corry Roijakkers

Sandra Migchielsen

Quido Valent

Diana van Loenen

Gerard Kooiman

Ruud Dwars



Motivatie: In het cluster Logistiek zit
veel energie bij de diverse organisaties
en personen. Het organiseren van
 samenhang en samenwerking met al
die partijen is erg leuk. 
Uitdaging: Door steeds ”de stip aan de
horizon” te blijven aangeven en een
ieder te inspireren om bij te dragen aan
de sterke logistieke hub Amsterdam. 
Kansen: Een beter imago van logistiek
als werkveld en een betere samenwer-
king tussen onderwijsinstellingen en
het bedrijfsleven.
Persoonlijk: Ik krijg energie van zeilen
met windkracht 6.
Favoriet: De Compagnon (restaurant);
Noorwegen (vakantie); Grote Bosatlas
(boek); The Unbearable Lightness of
Being (film).

Frouwien Oudkerk (1968), strategisch
adviseur gemeente Haarlemmermeer,
tel. 023 – 5676771
(f.oudkerk@haarlemmermeer.nl)
Motivatie: Het is niet “samen zijn we

meer”. Nee, alles moet “samen”. Het
inspireert mij om mensen te ontmoeten
van verschillende achtergronden, be-
langen, ideeën en ambities.   
Uitdaging: Door mij te verplaatsen in
de ander, zijn of haar motivatie en be-
weegredenen te doorgronden, daar
een open oog en oor voor te hebben
en vanuit dat begrip te trachten de
brug te slaan.  
Kansen: Ik maak geen selecties van

“dat moet zeker lukken”. Soms is over-
eenstemming op een bepaald moment
nog niet mogelijk. Dat moet je accep-
teren. Ik schaak op meerdere borden
tegelijk en kijk vooral naar het totaal re-
sultaat.
Persoonlijk: Ik krijg energie van de
zaken die lukken en helemaal als het al
vele jaren niet is gelukt om een ge-
meenschappelijk opstelling te bereiken
Favoriet: Helmersbuurt (restaurants)
Italië (vakantie); The Fountain head
(boek); The Godfather (film).
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eenkomsten voor zorgaanbieders en
 innovatieve ondernemers in de zorg.
Met deze ontmoetingen willen wij
 partijen in de health-sector bijeen bren-
gen en zicht bieden op ontwikkelingen,
noodzaak en mogelijkheden van (ICT-)
technologie in de zorg. De eerste
 bijeenkomst heeft inmiddels plaatsge-
vonden, op 9 oktober 2012. 
Hou de agenda van AIM in de gaten:
Zie www.aimsterdam.nl/agenda_aim 

APPS FOR AMSTERDAM II VAN START
De tweede editie van Apps for Amster -
dam is op 16 juni officieel van start
 gegaan tijdens de hackathon van Hack
de Overheid (www.hackdeoverheid.nl).
De app-ontwikkelwedstrijd heeft dit
jaar een iets andere twist: “We richten
ons niet alleen op goede applicaties,
maar vooral ook op de duurzaamheid
van de inzendingen. Het vermarkten
van je app is een belangrijk element dit
jaar”, zegt projectleider Ivonne Jansen-
Dings (Waag Society). Dit jaar draait de
wedstrijd om zes thema’s die belangrijk
zijn voor onze hoofdstad: leegstand,
toerisme & cultuur, democratie, mobili-
teit, veiligheid of energie. 
Zie www.appsforamsterdam.nl

IJBURGER PRAAT MEE OVER
 DUURZAME WIJK
Hoe kan IJburg nog mooier, beter en
duurzamer worden? Om antwoord te

krijgen op deze vraag roept Amster dam
Smart City de hulp in van bewoners van
deze wijk. Sinds half juni verzamelt ASC
verhalen van IJburgers via de website
www.ijburg.amsterdamsmartcity.nl. De
eerste IJburgse verhalen zijn inmiddels
binnen. We analyseren alle input samen
met de IJburgers om daar nieuwe ASC-
acties op te baseren. 

AIM PROMOOT LABORATORIUM-
OPLEIDINGEN
Om de dalende instroom van mbo- en
hbo-laboratoriumstudenten aan te pak-
ken, zet AIM zich in samenwerking met
de hogescholen uit de metropoolregio
in voor de promotie van het laboratori-
umonderwijs. Op www.labopleidingen -
amsterdam.nl worden kiezende scholie-
ren én hun ouders wegwijs gemaakt in
de opleidingsmogelijkheden. De web-
site is ontwikkeld binnen het project
Amsterdam Human Capital (life scien-
ces & ICT).

LIFE SCIENCES ACQUISITIE
 SUCCESVOL
Amsterdam is erg succesvol in het aan-
trekken van nieuwe bedrijvigheid in de
Life Sciences sector. Tien bedrijven
hebben dit jaar reeds besloten zich hier
te vestigen. Dit waren er zeven in 2010
en zes in 2011. Het afgelopen jaar
 hebben AIM en Amsterdam inbusiness
een rol gecreëerd voor een acquisiteur
 specifiek voor de Life Sciences sector.
De stad lijkt daar nu de vruchten van te
plukken. De meeste nieuwe bedrijven

die zich hier vestigen, openen een
 marketing- & saleskantoor. De sterke
kennisbasis van de regio en samenwer-
king tussen universiteiten en bedrijfs-
leven moeten op termijn ook leiden tot
meer kennisintensieve bedrijvigheid.
Zie www.amsterdambiomedcluster.nl 

VERZAMELGEBOUW GREEN
METROPOLE OPENT DEUREN
Het verzamelgebouw van Green
Metropole, New Energy Docks, is ver-
huisd naar Distelweg 113 in Amster dam-
Noord. In het gebouw worden duur-
zame startende bedrijven gehuisvest.

Als het verzamelgebouw van Green
Metropole is New Energy Docks boven-
dien het kloppende hart van veel
 activiteiten en bijeenkomsten rondom
duurzaamheid. 
Binnen Green Metropole werken AIM,
Syntens, Green IT, UvA, VU en New
Energy Docks samen door hun expertise,
netwerk, partners en ambities op het
terrein van duurzaamheid te bundelen
en duurzame ondernemers te steunen.
Zie www.greenmetropole.nl of 
www.newenergydocks.nl 

CREATIVE AMSTERDAM, 
AN OVERVIEW
Ter gelegenheid van het slotevent van
Creative Cities Amsterdam Area
(CCAA) is een overzicht gepubliceerd
van alle successen die het programma-
bureau de afgelopen vier jaar heeft
 behaald. CCAA stimuleert sinds 2007
de creatieve industrie in zeven steden
van de regio, met als centrale thema’s
crosssectorale samenwerking en inter-
nationalisering. 
Downloaden: www.ccaa.nl

Frouwien Oudkerk

OPROEP
Wilt u zich aansluiten bij een of
meerdere clusters, dan wel op de
hoogte worden gehouden van de
laatste ontwikkelingen per cluster,
het verzoek dit even door te geven
aan het secretariaat van de Kennis -
Kring Amsterdam. Vergeet niet daar-
bij uw voorkeur te vermelden 
(info@kenniskring.nl).

AMSTERDAMSE INNOVATIE MOTOR (AIM) 
WWW.AIMSTERDAM.NL

SLOT CCAA & START ECIA
Met het slotevent van Creative Cities
Amsterdam Area (CCAA) op 14 juni is
het project officieel afgesloten. Het
projectbureau zet de activiteiten echter
voort tot in ieder geval 31 december
2012. In die periode worden de moge-
lijkheden onderzocht om CCAA een
vervolg te geven. CCAA stimuleert
sinds 2007 de creatieve industrie in
zeven steden van de regio, met als cen-
trale thema’s crosssectorale samenwer-
king en internationalisering. Het succes
van CCAA is de reden dat Amsterdam
een hoofdrol kreeg toebedeeld in de
European Creative Industries Alliance
(ECIA), die op 14 juni in Amsterdam is
gelanceerd. ECIA is opgericht om de
creatieve industrie binnen Europa te
versterken. Onderdeel van de ECIA is

het Policy Learning Platform, een sa-
menwerkingsverband van zes Europese
steden. AIM coördineert dit project. 
Zie: www.ccaa.nl of www.european-
creativeindustriesalliance.eu

SILICON VALLEY: OP WEG NAAR DE
AMERICAN DREAM
Voor de derde keer op rij organiseer-
den AIM/CCAA, Nextstage en de KvK
Amsterdam eind mei een handelsmis-
sie naar Silicon Valley. Een groep van
twintig enthousiaste start- & grown-ups
uit de Digitale Media sector
(games,mobiel en internet) namen deel
aan deze missie met als doel om zake-
lijke contacten, financiering en inspira-
tie op te doen. Van gamebedrijf Julado,
met nu al de 'stunning' cijfers van 40
miljoen gebruikers (groeiambitie bin-
nen een paar jaar tot 120 miljoen) tot
Wazzup, leverancier van een volledig

crm- & cms-syteem voor de makelaar-
dij. De eerste stap naar de American
dream was gezet. 
Zie www.aimsterdam.nl/nieuws-aim 

SERIE NETWERKBIJEENKOMSTEN
ROND ZORG EN ICT
AIM, Rabobank Amsterdam, Health-Lab
en Syntens organiseren de komende
tien maanden een vijftal ‘Zorg2025’-bij-

CREATIEVE INDUSTRIE

DUURZAAMHEID

ICT

RODE LIFE SCIENCES

PUBLICATIES



fecte mix. We laten studenten overigens
veel samenwerken. Zo worden interviews
in tweetallen afgenomen zodat ze van
 elkaar kunnen leren en die vervolgens
door de onderzoeksleiders nagekeken
en besproken worden.’ Hoe kijkt het
 bedrijfsleven eigenlijk tegen hbo-onder-
zoek aan? Alex Straathof: ‘We willen niet
dat onderzoeken van het lectoraat bij
bedrijven of publieke instellingen in een
lade verdwijnen zonder dat er iets mee
gedaan wordt, daarom moeten opdracht-
 gevers ook betalen voor de onderzoeken.
Bedrijven vragen wel eens of zij als eind-
resultaat een scriptie krijgen. Dan ant-
woorden wij dat ze een wetenschappe-
lijke studie krijgen en lichten wij toe hoe
studenten en onderzoekers samenwerken
in een wetenschappelijk onderzoeksteam.’

Ron Zandvliet: Samenwerking met het
werkveld 
Ron Zandvliet is clustermanager handha-
ving leerplicht bij Dienst Maatschappe lij -
ke Ontwikkeling (DMO) van de gemeen -
te Amsterdam. Namens DMO is hij
betrokken bij de Schoolveiligheidsteams
(svt’s), een samenwerkingsverband
 tussen de scholen, de politie en DMO.
Het Lectoraat Management van Cultuur -
verandering onderzocht de effectiviteit
van het svt op het Calvijn met Junior
College in Amsterdam Nieuw-West.

‘Een aantal grote Amsterdamse scholen
kampt met veiligheidsproblemen en een
hoog verzuim onder leerlingen. Aan het
begin van schooljaar 2010-2011 is daar -
om een svt gestart op een aantal scholen.
De Gemeente Amsterdam heeft het lec-
toraat Management van Cultuurverande -
ring gevraagd om als onafhankelijk
 onderzoeksinstituut het effect van de
svt’s te evalueren.

De studenten hebben veel bijgedragen
aan dit onderzoek: zij hebben geobser-
veerd, interviews afgenomen, resultaten
geanalyseerd en een conferentie geor-
ganiseerd waarbij de resultaten zijn be-
sproken. Het onderzoeksrapport heeft

zichtbaar gemaakt hoe de verschillende
partijen die zeggenschap over kinderen
hebben (ouders, school, politie) samen-
werken. Op basis daarvan kunnen we
een beleid ontwikkelen dat op de ver-
schillende partijen én de kinderen is af-
gestemd. Het onderzoeksrapport heeft
veel concrete analyses en aanbevelingen
opgeleverd. De gemeente gaat nu in sa-
menwerking met 14 andere scholen een
dergelijke aanpak starten.’

Michiel Mees, student 4e jaar
Bouwtechnische Bedrijfskunde 
‘Ik doe een onderzoeksstage bij het
 lectoraat Management van Cultuur veran -
dering. Vanuit het lectoraat is het idee
gekomen om de risicosignalen voor vast-
goedfraude in kaart te brengen, de zoge-
 naamde ‘red flags’. Het is de bedoe ling
dat we de kaders vaststellen voor een
goed functionerende organisatiecultuur
en tegelijkertijd blootleggen welke struc-

 turen en verhoudingen aan de basis liggen
van een niet-integere organisatiecultuur. 

Aan de hand van berichten uit de media
en interviews zoeken we naar bepaalde
terugkerende woorden, zinnen en jargon
die in de vastgoedcultuur gebruikt wor-
den, waarvan wij denken dat die kunnen
duiden op een link met vastgoedfraude.
Zo maken we een ‘database’ voor ken-
merkend jargon waardoor we straks
vroegtijdig aan de bel kunnen trekken
wanneer dit nodig is.
Ik ben de eerste student die aan dit on-
derzoek meewerkt, maar binnenkort zul-
len ook studenten van HBO-Rechten en
Toegepaste Psychologie meewerken,
zodat we het onderwerp vanuit zoveel
mogelijk disciplines benaderen. Deze
opdracht is voor mij erg interessant,
omdat het een andere ervaring is dan
een ‘normale’ praktijkstage. Ik kom nu in
aanraking met verschillende methoden
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Domein Maatschappij en Recht, HvA
Het Domein Maatschappij en Recht (DMR) heeft 7800 studenten en 500
 medewerkers. Het domein omvat  7 bacheloropleidingen. Het Kenniscentrum
Maatschappij en Recht bestaat uit 3 masteropleidingen en 8 lectoraten of
 onderzoeksprogramma’s.

Bacheloropleidingen
• Maatschappelijk werk en dienstverlening • HBO-Rechten
• Cultureel maatschappelijke vorming • Toegepaste psychologie
• Sociaal juridische dienstverlening • Bestuurskunde

Masteropleidingen
• Master Social Work
• Master Urban Management (per 01/02/2013)
• Master Legal Management (per 01/09/2013)

Lectoraten
• Lectoraat Armoede en participatie, lector Roeland van Geuns
• Lectoraat Community care, lector Rick Kwekkeboom
• Lectoraat Outreachend werken en innoveren, lector Martin Stam
• Lectoraat Youth Spot, lector Judith Metz
• Lectoraat Implementatie in de jeugdzorg, lector Leonieke Boendermaker
• Programma Cultural and social dynamics, programmaleider Ellen Hommel
• Lectoraat Organizing legal services, lector Rob van Otterlo
• Lectoraat Management van cultuurverandering (onderdeel van Urban 

Management), lector Alex Straathof

Hogeschool van Amsterdam
Domein Maatschappij en Recht

Willem Baumfalk, domeinvoorzitter
‘Dit domein is niet zo homogeen als
sommige andere HvA-domeinen. Er zit
bijvoorbeeld een grote afstand tussen
opleidingen als HBO-Rechten en Cultu -
reel Maatschappelijke Vorming (CMV).
Wij vonden een verbindende factor in de
studie Toegepaste Psychologie, waar het
over interventies, het gedrag van men-
sen en de organisatie van systemen gaat.

Een nieuwe verbindende factor is de
multidisciplinaire bacheloropleiding
Bestuurskunde die we samen met het
Domein Economie en Management
 hebben ontwikkeld.

Het Kenniscentrum Maatschappij en
Recht genereert kennis die aansluit op
vraagstukken vanuit de beroepspraktijk
en de grootstedelijke samenleving. Die
kennis vloeit terug in het onderwijs, de
wetenschap en de maatschappij. Zo dra-
gen we met praktijkgericht onderzoek bij

aan de professionalisering van de be-
roepspraktijk waarvoor we de studenten
opleiden. 
Vijf jaar geleden zijn we gestart met de
eerste professionele master in dit do-
mein, Social Work. Ik wilde dat heel
graag, omdat er geen natuurlijke coun-
terpart is bij de universiteit. Deze master
is recent voorzien van een positief advies
voor heraccreditatie. We hebben nu een
verzoek tot accreditatie ingediend voor
de nieuwe master Urban Management,
waarin het managen van grootstedelijke
vraagstukken en co-creatie centraal
staan, en de professionele master Legal
Management. Daarmee is het portfolio
van bachelor- en masteropleidingen
 straks compleet.’

Lectoraat Management van
Cultuurverandering
Het lectoraat Management van
Cultuurverandering bestaat pas sinds
2011; in het voorjaar van 2012 zijn de
eerste onderzoeken van dit lectoraat af-
gerond. Inmiddels lopen er zes grote on-
derzoeken en is de eerste promovendus
betrokken bij een onderzoek. Het lecto-
raat wordt geregeld gevraagd om onder-
zoek te doen voor publieke organisaties
zoals gemeentelijke stadsdelen en dien-
sten. Het gaat dan veelal om onderzoe-
ken met een maatschappelijke en vaak
ook politieke relevantie. 

Alex Straathof, lector
Dr. Alex Straathof is sinds 2011 lector bij
het lectoraat Management van Cultuur -
verandering van de Hogeschool van
Amsterdam (HvA). Dit is onderdeel van
Urban Management, een samenwerkings-
 verband van verschillende domeinen
binnen de HvA. Hij is eindverantwoorde-
lijk voor alle onderzoeken die het lecto-
raat uitvoert, begeleidt de onderzoeks-
leiders en schrijft de eindrapporten van

de onderzoeken. Straathof heeft in het
kader van zijn promotie bij de Erasmus
Universiteit een methode ontwikkeld om
organisatieculturen in kaart te brengen
en cultuurverandering te meten. Aan de
hand van deze methodiek worden
 studenten van verschillende opleidingen
binnen het lectoraat opgeleid in onder-
zoeks-methodieken. Geïnteresseerde
studenten mogen vervolgens gedurende
zes tot acht maanden stage lopen bij het
lectoraat en leren hier onderzoeksgege-
vens te verwerken binnen een onder-
zoeksteam. Het team wordt ook betrok-
ken bij de rapportage aan opdracht-
gevers. Binnen het lectoraat zijn vier
 onderzoeksleiders, die zowel de HvA-
studenten als studenten van andere
 hogescholen en universiteiten begelei-
den. ‘Hbo-studenten gaan graag prak-
tisch en zelfstandig te werk en krijgen
het liefst concrete en duidelijke opdrach-
ten. Universitaire studenten willen er
vaak ook boeken omheen lezen en litera-
 tuuronderzoek uitvoeren. Dit is een per-

LECTORAAT IN BEELD
Het lectoraat begeeft zich op het snijvlak van onderwijs-onderzoek-beroepspraktijk/samenleving  In deze rubriek zullen wij u
 inhoudelijk informeren over de lectoraten binnen de Hogeschool Inholland en de Hogeschool van Amsterdam. De lectoraten
zijn gekoppeld aan een Domein bij de hogeschool, zijnde een verzameling opleidingen van dezelfde soort,  vergelijkbaar met
de faculteiten bij de universiteiten.

Willem Baumfalk

Alex Straathof



tueel kapitaal. In oktober 2003 promo-
veerde hij aan de Universiteit Nyenrode
op een proefschrift over de waarde van
kennis. Binnen de kenniskring van het
lectoraat doet Daan onderzoek naar
knelpunten in  organisaties die leren
tussen generaties belemmeren.
Speciale aandacht heeft hij daarbij voor
de onderstroom in orga nisaties, verzu-
ring van organisaties en verwaarlozing
in organisaties. Hij heeft speciale be-
langstelling voor het gebruik van meta-
foren als onderzoeksinstrument en als
interventie-instrument. Daan was voor-
zitter van de Commissie Gedrags code
Praktijkgericht Onderzoek voor het
HBO die in 2010 een gedragscode voor
onderzoek heeft ontwikkeld. 

Dr. Donald Ropes, Associate Lector 
Ropes studeerde Internationale betrek-
kingen en Economie aan de Florida State
University, Literatuurwetenschap aan
Leiden Universiteit en promoveerde aan
de UvA op een onderzoek over commu-
nities of practice als kennismanagement-
instrument. Na een tijd zelfstandig on-
dernemer te zijn geweest, werkt hij nu
als associate lector bij de kenniskring.
Don is projectmanager van een groot-
schalig EU project over leren tussen
 generaties binnen organisaties.

Johan de Vries, oud student,
 afgestudeerd bij het lectoraat Intel lec -
tual Capital van Daan Andriessen. Zijn
project bestond uit het onderzoeken
van de effectiviteit van het mentor -
 juniorexpert traject bij de provincie
Noord-Holland. 

“Dit traject was ontworpen om veelal
moeilijk vervulbare vacatures op te van-
gen. Deze functies waren vooral moeilijk
te vervullen omdat het functies betrof
die veel "provincie-specifieke" kennis
bevatte. Hierdoor kon de provincie
geen mensen van buitenaf aantrekken.
De samenwerking tussen de junior-
expert en de expert is een voorbeeld
van het  meester - gezel principe dat in
kennismanagement wordt gebruikt.
Met behulp van het lectoraat en met
name Dr. Andriessen heb ik het traject
geëvalueerd en aanbevelingen ter ver-
betering gedaan.” aldus De Vries.
Momenteel studeert De Vries rechten
aan de Universiteit van Amsterdam,
waarbij hij zijn kennismanagement
competenties uit de tijd binnen het
 lectoraat probeert te gebruiken.
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Domein Management, Finance en Recht
De opleidingen van het domein Management, Finance en Recht kenmerken
zich door een gedegen theoretische basis van financiële, juridische en zakelijke
dienstverlening, onderzoekend vermogen, professioneel vakmanschap,  
bedrijfs- en beroepsethische gezichtspunten en benaderingen – met o.m.
 waarden als rechtvaardigheid, verdienste en billijkheid – en andere waarden als
ondernemendheid, duurzaamheid mensgerichtheid en verantwoordelijkheid.
Het domein biedt ze aan in de breedte van haar locaties en heeft daarmee voor
dat beroepenveld een waardevolle rol. 

Lectoraten en lectoren domein Management, Finance en Recht
• Intellectual Capital, Lector Daan Andriessen 
• Public Reassurrance, Lector Marnix Eysink Smeets
• Boards & Governance, Lector Stefan Peij
• HRM & Persoonlijk Ondernemerschap, Lector Petra Biemans 
• Airport & Aviation, Lector Lex Oude Weernink

Opleidingen domein Management, Finance en Recht

Voor meer informatie: Dieuwie Vermaat, secretariaat, tel 06 31 00 66 43 
(dieuwie.vermaat@inholland.nl).

van onderzoek en zie dit daarom als een
kans om mijn kennis te verbreden. Ik kijk
uit naar de inzichten die uit het onder-
zoek zullen voortkomen.’ 

Hogeschool Inholland
Domein Management, Finance
en Recht

Eric Westhoek, domeinvoorzitter
Management, Finance en Recht.
"Meer dan voorheen zal Inholland de
verbinding leggen met het werkveld,
de (locale) overheid, collega (hoger) -
onderwijsinstellingen, maar ook intern,
tussen de verschillende domeinen en
opleidingen. Hogeschool Inholland wil
een netwerkhogeschool zijn. Een
 betrouwbare partner in een snel veran-
derende omgeving, met aandacht voor
persoonlijk contact”, aldus Eric Westhoek.
Westhoek heeft zijn sporen verdiend in

het onderwijs. Eind jaren zeventig begon
hij als leraar in het basisonderwijs. Na
het basisonderwijs koos Westhoek voor
het hoger onderwijs en bekleedde daar
diverse management- en directiefunc-
ties in verschillende domeinen. Vanaf
2010 is Westhoek naast het domein
Management Finance en Recht ook
voorzitter van het domein Marke ting,
Toerisme & Vrijetijdsmanagement.
Westhoek stelt dat onderwijs en onder-

zoek de basis vormen voor verbinding
met de regio. ”In de regio is een duide-
lijk profiel van ons onderwijs en onder-
zoek noodzakelijk. Op die manier wordt
het eenvoudiger de verbinding te maken
met het beroepenveld, variërend van
maatschappelijke organisaties en instel-
lingen en creatieve maatschappelijke
ondernemers tot MKB en multinationals
in de havengebieden of Schiphol.
Naast de verbinding met de stad en
regio is de interregionale en (inter)na-
tionale context nadrukkelijk aanwezig
en zoekt de Hogeschool Inholland ook
hier de verbinding”. 
"Maatschappelijke vragen en uitdagin-
gen nemen toe en onze afgestudeer-
den hebben een belangrijke rol in het
vormgeven van een sterk veranderende
samenleving. Dit betekent ook dat we
nadrukkelijk kiezen voor samenwerking
met ketenpartners: VO-scholen, ROC’s,
UvA, HvA en de VU. Uiteindelijk is
 iedereen gebaat bij uitdagend, flexibel
en maatschappelijk verantwoord
 onderwijs."

Lectoraat Intellectual Capital 
Het lectoraat Intellectual Capital maakt
deel uit van het Domein Management,
Finance en Recht van Hogeschool
Inholland. Onder leiding van lector Daan
Andriessen doet het lectoraat sinds
2003 praktijkgericht onderzoek naar
vergrijzing, naar de gevolgen daarvan
voor kennis binnen organisaties en naar
mogelijke knelpunten en oplossingen. 
De missie: ontwikkelen en testen van
praktische oplossingen.
Intellectueel kapitaal (zoals bijvoorbeeld
kennis) wordt in de huidige economie
steeds belangrijker. Door de toenemen -
de vergrijzing kan bij veel organisaties
cruciale kennis verloren gaan terwijl
aanwezige kennis van ouder wordende
medewerkers vaak niet goed wordt
benut. Het doel van de activiteiten van
het lectoraat is: (1) het vergroten van de
bewustwording van het toegenomen
belang van intellectueel kapitaal in
 organisaties, (2) inzicht geven in de

consequenties hiervan voor manage-
ment en andere kenniswerkers en (3)
het versterken van het vermogen van
mensen en organisaties om hier gericht
op in te spelen. Dit doet het lectoraat
door het met behulp van ontwerpge-
richt onderzoek ontwikkelen en testen
van managementinstrumenten, leer-
middelen en Train-the-Trainer-program-
ma’s alsmede Communities of Practice,
en het adviseren, doceren en publice-
ren van nieuwe kennis over de toepas-
sing van deze instrumenten en leermid-
delen in de praktijk. 

De focus: onderzoek naar 
Intergene ra tie-leren.
Het huidige onderzoeksprogramma is
met name gericht op het leren tussen
oudere en jongere medewerkers ofwel
Intergeneratie-leren (IGL). Onderzoek
heeft aangetoond dat door Intergene -
ra tie-leren onderbenutting van oudere
medewerkers kan worden tegengegaan
en verlies van kennis kan worden voor-
komen. Het lectoraat heeft samen met
internationale onderzoekspartners con-
crete tools ontwikkeld die organisaties
kunnen helpen om aan de slag te gaan
met de thema’s: vergrijzing, generaties
en Intergeneratie-leren om zodoende
werknemers duurzaam inzetbaar te
houden en kennis te ontwikkelen en te
behouden. 
Meer informatie over het Lectoraat
Intellectual Capital kunt u vinden op:
www.inholland.nl/intellectualcapital.nl. 
Wilt u meer weten over Intergeneratie-
leren? Ga dan naar: www.intergenera-
tionallearning.eu

Dr. Daan Andriessen, lector
Na zijn studie Bestuurskunde aan de Vrije
Universiteit heeft Daan 12 jaar gewerkt
als adviseur bij KPMG. De laatste zeven
jaar heeft hij samen met Prof. dr. R. Tissen
leiding gegeven aan een adviesgroep
op het gebied van kennismanagement.
In die tijd heeft hij een aantal internatio-
 nale publicaties geschreven over kennis-
 management en het meten van intellec-

LECTORAAT IN BEELD
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Eric Westhoek

• Accountancy
• Accounting and Finance

(Specialisation Finance and Control)
(Eng.)

• Associate-degreeprogramma
Accountancy

• Associate-degreeprogramma
Bedrijfseconomie

• Bedrijfseconomie
• Bedrijfskunde MER
• Financial Services Management
• Human Resource Management

(Personeel en Arbeid)
• Logistiek en Economie
• Sportmanagement (afstudeerrich-

ting Bedrijfskunde MER)

Dr. Daan Andriessen

Dr. Donald Ropes
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Kwartiermaker voor 
Pan-Amsterdams Technology
Transfer Office (TTO)
“Pan Amsterdamse Valorisatie: Naar de
Top”, onder die titel hebben de Colleges
en Raden van Besturen van UvA, AMC,
VU en VUmc per 15 augustus Peter van
den Elzen aangesteld als kwartiermaker
voor het Pan-Amsterdams Technology
Transfer Office (TTO). Zoals bekend heb-
ben de vier instellingen eerder dit jaar
de intentie uitgesproken een gezamen-
lijke strategie en aanpak op te stellen
voor valorisatie.

De komende maanden gaat Peter van
den Elzen als kwartiermaker de valorisa-
tiestrategie van de vier instellingen ont-
wikkelen, een organisatiestructuur voor
een Pan-Amsterdams TTO ontwerpen en
een implementatiefase begeleiden om
het geheel verwezenlijkt te krijgen. 

Hij zal dit doen samen met de TTO’s van
de vier instellingen. Peter van den Elzen
(1952) is een ervaren bestuurder, onder-
nemer en wetenschapper. Na zijn promo-
 tie in moleculaire genetica aan de Vrije
Universiteit heeft Peter een van de eerste
biotech bedrijven in Nederland opgericht:
MOGEN International N.V. De afgelopen
jaren heeft Peter bestuursfuncties be-
kleed bij o.a. de Universiteit Wageningen,
Unilever en het Zuwe Hofport Ziekenhuis
in Woerden.

Durf te vragen 
Ondernemers en ontwikkelaars uit (mkb)
bedrijven kunnen soms moeilijk toegang
krijgen tot kennisinstellingen zoals uni-
versiteiten en hogescholen. Terwijl deze
kennisinstellingen vaak specialistische
kennis hebben die voor innovatie nodig
is en deze ook graag ter beschikking
 willen stellen. Door deze partijen bij
 elkaar te brengen kunnen samen nieuwe
inzichten worden opgedaan en wellicht
nieuwe verbindingen ontstaan. 

Syntens, het Technology Transfer Office
van de VU & VUmc, het Technology
Transfer Office van UVA & AMC en
Amsterdam Economic Board organiseren
in de komende maanden verschillende
Durf te vragen bijeenkomsten. Voor deze
bijeenkomsten wordt een selecte groep
van maximaal 15 ondernemers van mid-
den- en grootbedrijf, wetenschappers en
experts van regionale overheden uitge-
nodigd om kennis vanuit de instellingen
en vraag uit de markt beter op elkaar te
laten aansluiten. Zie agenda.

Voor meer informatie: Ruud Meijvogel,
adviseur Syntens (ruud.meijvogel@syn-
tens.nl).

Duurzaam Energie Event 
E-Dee
Na het succes van de voorgaande jaren
vindt dit jaar een derde editie van E-Dee
plaats op woensdag 14 november 2012
van 13.00 tot 18.00 uur in het Fox theater
in Hoofddorp. Tijdens het Duurzaam
Energie Event E-Dee staat de uitwisse-
ling van kennis en de presentatie van
 innovaties op het gebied van duurzaam-
heid centraal. Wetenschap rondom
Energie en Duurzaamheid wordt vertaald
naar concrete toepassingen voor markt
en maatschappij. 

Op het programma staan toonaange-
ven de sprekers; pitches over innovatieve
technologieën en een kennismarkt
waarop ondernemers en onderzoekers in
duurzaamheid hun producten en vindin-
gen presenteren.

Initiatiefnemers van E-Dee 2012 zijn de
Amsterdamse Innovatiemotor, Dutch
Green Technology, Universiteit van
Amsterdam en de Vrije Universiteit. 
De Innovatiesnelweg, gemeente
Haarlemmermeer en Energyboard zijn
partners van het evenement.
Bent u werkzaam in het bedrijfsleven, bij

de overheid of een kennisinstelling en
houdt u zich bezig met Duurzaamheid
en Energie? Noteert u E-Dee 2012 dan
alvast in uw agenda. 

Voor meer informatie: Ilja Borgart 
(Dutch Green Technology),
iborgart@nhn.nl/ of Ilse van den Breemer
projectmanager Duurzaamheid
(ilse@aimsterdam.nl)

Nieuwe technologie voor
zonne-energie 
Afnemers zullen in de toekomst gebruik
kunnen maken van zonnecollectoren die
minder wegen, efficiënter en goedkoper
zijn dankzij een exclusieve, wereldwijde
overeenkomst tussen SABIC en de Vrije
Universiteit (VU) Amsterdam. Het doel
van de samenwerking is om de technolo-
gische uitvinding van de universiteit om
de temperatuur in zonnecollectoren te
beheersen, verder te ontwikkelen en op
de markt te brengen.

Het bedrijf SABIC werkt aan een nieuw
type zonnewarmtecollectoren waarbij
gebruik wordt gemaakt van een uitvin-
ding van de VU die het bedrijf heeft ge-
kocht. Collectoren konden tot nu toe
niet van kunststof gemaakt worden
omdat ze onder invloed van de zon heel
warm kunnen worden; het plastic zou
dan smelten. Ronald Griessen en Martin
Slaman van de afdeling Natuurkunde
hebben daar iets op gevonden: op het
materiaal van de zonnepanelen breng je
een laag prismakristallen aan. Die kaat-
sen het zonlicht terug zodra het paneel
te heet dreigt te worden. De nieuwe
zonnecollectoren kunnen met de nieuwe
techniek lichter, efficiënter en goedkoper
worden. 

Zie ook: www.tto.vu.nl

TECHNOLOGY TRANSFER
PROJECTEN UIT DE PRAKTIJK
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NKI-AvL, Sanquin, VU&VUmc, UvA, AMC & HvA informeren u over een aantal sucesvolle transfers die zij tot stand heeft  gebracht
in verschillende onderzoeksgebieden en vormen.

Michell Zappa Technological trend
 forecaster
“Ik ben gefascineerd door technologie
en de toekomst.” De openingszin van
Michell Zappa blijkt een understatement.
Zijn werk heet ‘Envisioning Technology’.
Zappa schetst een beeld van de toe-
komst van de technologie en de in-

vloed van die technologie op onze sa-
menleving. Technologie maakt dingen
mogelijk, het lost problemen op die
nog niet eens bestaan. Zappa toont
een afbeelding van een layer cake, als
metafoor voor technologische ontwik-
keling. De ene ontwikkeling of uitvin-
ding maakt de andere weer mogelijk.
Laag voor laag bouwen we op ons ver-
leden, producten worden steeds intelli-
genter door technologie. Neem de fo-
tocamera. In plaats van het aanpassen
van externe factoren zoals het licht,
kunnen we intelligentie aan de camera
toevoegen. Een voorbeeld hiervan is
gezichtsherkenning. Uiteindelijk leidt
technische ontwikkeling misschien wel
tot een hyper intelligente camera die
herkent waar je bent, met wie je bent
en zelfs wie belangrijk voor je is. Zappa

noemt nog een aantal indrukwekkende
voorbeelden van technologische ont-
wikkelingen: een inktjet printer die hele
gebouwen uitprint, een soort haarband
met kattenoortjes die reageren op onze
gemoedstoestand en een helikoptertje
dat te besturen is met onze hersenen.
“Al deze dingen bestaan al. Het is al-

leen nu nog vaak erg kostbaar om ze te
produceren. We just need to connect
the dots.” michellzappa.com

Dirk van der Kooij Meubeldesigner
Een compleet gebouw uitprinten zoals
Michell Zappa omschrijft is wellicht nog
toekomstmuziek. Meubels maken met
behulp van een 3D printer is al aan de
orde van de dag, die van designer Dirk
van der Kooij althans. Zijn afstudeerpro-
ject Endless is uitgegroeid tot een suc-
cesvolle meubellijn. Een stoel uitprinten
gaat als volgt. Korrels polystyreen gaan
in een extruder, welke de korrels om-
smelt tot een eindeloze draad plastic.
Het design van de stoel is geprogram-
meerd in een robotarm. De robotarm
laat het gesmolten plastic heel secuur,
laag voor laag, in de vorm van de stoel

stromen, hier komt geen mal aan te
pas. Dit proces duurt ongeveer drie uur.
“Sommige klanten blijven de gehele
drie uur kijken hoe de robotarm hun
stoel maakt. Het is haast een hypnotise-
rende ervaring” vertelt Van der Kooij.
De geprinte stoel biedt vele voordelen.
Hij is gemaakt van gerecycled plastic,
materiaal dat anders op de vuilstort
 belandt. Het materiaal is sterk en duur-
zaam. “We kunnen met de stoelen
gooien” aldus Van der Kooij. De stoel
kan in bijna elke RAL-kleur worden
 geprint waardoor er letterlijk unieke
meubels gemaakt kunnen worden. Het
gaat goed met Endless. De robotarm
van Van der Kooij is bijna 24 uur per
dag aan het werk. dirkvanderkooij.nl

Meike Ziegler Creative Alchemist
Wat doet een Creative Alchemist?
Meike Ziegler ontwerpt ‘creatuals’, op
maat gemaakte moderne rituelen, gela-
den met collectieve creativiteit. Voor
één van haar opdrachtgevers bedacht
Ziegler ‘Hatching Happiness’, een event
dat afgelopen voorjaar plaatsvond op
het eiland Pampus. De gasten van het
event schreven op een plastic strook
hun definitie van geluk. Deze strook
werd in een buisje met regenwater
 gedaan. In het fort van Pampus stond
een rek met vlindercocons. De gasten

ACTIVITEITEN 
VAN DE KENNISKRING

Creative 
Transmission #5

Het nieuwe filmmuseum Eye in Amsterdam vormde 17 en 18 september het
toneel van PICNIC, het toonaangevende Europese platform voor creativiteit en
innovatie. Als onderdeel van PICNIC organiseerde de KennisKring Amsterdam
samen met diverse partners Creative Transmission #5. Tijdens deze sessie, ge-
leid door Rik Bleeker, directeur KennisKring, lag de focus enerzijds op techni-
sche ontwikkeling en anderzijds op de human interest.

Amsterdam’s

Michell Zappa

Dirk van der Kooij
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besprenkelden de cocons met het
 regenwater uit het buisje en schoven
vervolgens aan voor een diner en wijn-
proeverij. Iedereen mocht zijn of haar
buisje mee naar huis nemen. Ziegler nam
zelf de cocons mee. Toen de vlinders
uitkwamen, stuurde ze iedereen een
kaartje. Dit veroorzaakte een stroom
aan enthousiaste reacties. Voor de her-
opening van Radio Kootwijk bedacht
Ziegler een al even bijzondere ‘creatual’,
waarbij ze de historische functie van het
gebouw een plaats gaf in een modern
ritueel met ringtones en morsecodes.
Ook de bezoekers van PICNIC Creative
Tranmission #5 krijgen de kans om een
stukje van een ‘creatual’ te ervaren. Op

de stoelen liggen papieren zakjes.
“Wat is jouw onontdekte talent? Blaas
het straks in het zakje en gooi het niet
weg.” Vrijwel alle bezoekers blazen hun
onontdekte talent in een papieren
zakje. Zo zet Ziegler iedereen met een
kleine, simpele opdracht toch weer aan
het denken. creatuals.com

Kees Moeliker Conservator van het
Natuurhistorisch Museum Rotterdam
Kees Moeliker toont een foto van zijn
prachtige museum, vrijwel geheel ge-
maakt van glas. “Vogels begrijpen het
concept glas niet, ze vliegen gewoon
tegen de ramen aan. We plakten stickers
op de ruiten, maar het hielp niks” ver-
telt hij. “Op een zeker moment hoorde

ik een enorme klap. In het gras lag een
dode eend. Vanuit mijn kantoor zag ik
hoe een levende eend op de dode
eend ging zitten en begon te paren.”
Tijdens deze 75 minuten durende daad
ontdekte Moeliker dat beide eenden
van hetzelfde geslacht waren. Nooit
had hij iets gelezen over homoseksuele

necrofilie bij dieren. Zes jaar later publi-
ceert de conservator zijn verhaal. Aan
zijn onderzoek wordt weinig aandacht
besteed, tot hij een e-mail uit de
Verenigde Staten krijgt. Met zijn publi-
catie wint Moeliker de Ig Nobel prijs.
Dit is een prijs voor onderzoekers die
met hun publicatie mensen eerst laten
lachen en vervolgens aan het denken
zetten. “Mijn leven veranderde na het
winnen van deze prijs. Mensen begon-
nen me allerlei “eendenspullen” op te
sturen. Ik ontdekte dat homoseksuele
necrofilie bij dieren veel vaker voor-
komt.” Moeliker laat verschillende voor-
beelden zien van vreemd gedrag bij
dieren. Een kever die een bierfles pro-
beert te bevruchten, een rendier die
achterop een bronzen bizon springt.
Moeliker besluit zijn verhaal met een
filmpje van een merel die onuitputtelijk
vecht met zijn spiegelbeeld in een ruit.
Ruim zes jaar voert de vogel met grote
regelmaat een heftige strijd met zich-
zelf, totdat de bewoonster van het huis
haar man een bronzen beeld van een
merel schenkt. Ze hebben de strijdende
merel nooit meer gezien. moeliker.com.

CROSSOVER MARKETPLACE
Na afloop van Creative Transmission #5
kunnen de bezoekers een kijkje nemen
op de Crossover Marketplace van de

Kamer van Koophandel Amsterdam en
Syntens. Hier presenteren kleine,
 innovatieve bedrijven uit Nederland,
Duitsland en het Verenigd Koninkrijk
zich. Deelnemende bedrijven tonen
hun producten en diensten en krijgen
volop de kans om te netwerken. Voor
meer informatie: mike@aimsterdam.nl 

ACTIVITEITEN 
VAN DE KENNISKRING

“Het belang van kennis delen is groot,
zeker in deze tijden van economische
problematiek. We moeten onze krachten
bundelen en de goede positie die we
hier in de regio hebben verder verster-
ken.” zegt Geke Faber, burgemeester
van Zaanstad, lid Algemeen Bestuur
KennisKring Amsterdam en dagvoorzit-
ter, in haar welkomstwoord. “Dynamiek
in Zaanstad, waar zal ik eens beginnen?
Hier in het centrum van de stad, maar
eigenlijk in de hele regio wordt volop
geïnvesteerd. Voorbeelden daarvan zijn
de verbreding van de Den Uylbrug,
 uitbreiding van het spoor bij Wormer -
veer, uitbaggering van de Zaan, verbre-
ding voor de binnenvaart en het
 opknappen van de wijken. De metro-
poolregio Amsterdam is de motor van
de Nederlandse economie, maar dit
blijven we alleen als we goed samen-
werken. Waar liggen de probleem-
gebieden en de kansen?” 

Sjoerd Soeters, supervisor nieuw cen-
trumgebied Zaandam en architect van
het nieuwe stadhuis laat met behulp
van oude en nieuwe kaarten de relatie
tussen Amsterdam en de Zaanstreek
zien. Tevens zet hij de plannen voor de
stedelijke vernieuwing van Zaanstad
uiteen. De gedempte gracht wordt ont-
dempt, het centrum wordt een aantrek-
kelijk gebied met veel groen waar de
voetganger zich veilig en prettig voelt. 

“Zaanstad, stad van denkers, durvers
en doeners” spreekt wethouder van de
gemeente Zaanstad Barbara Visser vol
trots over haar stad. De wethouder ziet
vele onbekende gezichten in de zaal en
is daar blij mee. “Wij hebben u hier uit-
genodigd om u te laten zien wat hier
allemaal in de regio gebeurt, om kennis
te maken met het bedrijfsleven in de

Zaanstreek. Het is een regio met een
bijzondere historie, gesticht door men-
sen die kansen wilden pakken.” Visser
prijst de economische structuur van de
streek, het bloeiende bedrijfsleven en
toerisme. Ook noemt ze de principe-
overeenkomst met IKEA voor vestiging
op het Bruyzeelterrein als een unieke
aanwinst voor de metropoolregio. 

Vervolgens verwelkomt Visser drie
 gasten voor een vraaggesprek over de
kansen van de Zaanstreek: Harold
Poelma (Managing Director Cocoa
Cargill), Cees van Vliet (Algemeen
Directeur Albert Heijn) en Woody
Maijers (Lector Integrale voedsel- en
productieketen op de Hogeschool
Inholland). Van Vliet prijst de Zaanse
nuchterheid, de bereikbaarheid van de
streek en de winnende combinatie van
Amsterdam en Zaanstad. Poelma kan
dit beamen, de regio is ontzettend
 belangrijk voor de cacaomarkt. Hier zijn
handelaren actief, vindt opslag, logistiek
en processing plaats. Om deze positie
te behouden is het van belang dat
 kennisontwikkeling wordt gestimuleerd
en wet- en regelgeving stimulerend en
niet hinderend werkt. Maijers benadrukt
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Meike Ziegler

Crossover Marketplace

Kees Moeliker

in Zaanstad als onderdeel van
de metropoolregio Amsterdam

Dynamiek 
De Zaanstreek heeft niet alleen een
rijke historie, maar ook een bloeiend
heden en een veelbelovende
 toekomst. Dat zagen, hoorden en
roken de bezoekers van de bijeen-
komst ‘Dynamiek in Zaanstad als
 onderdeel van de metropoolregio
Amsterdam’ op 20 juni 2012 in 
Hotel Inntel Zaandam. 

Geke Faber

Sjoerd Soeters

Barbara Visser

v.l.n.r.: Barabara Visser, Woody Maijers,
Harold Poelma en Cees van Vliet



het belang van de verbindingen tussen
overheid, onderwijs en bedrijfsleven. Er
ligt dan ook een plan om vanaf septem-
ber met studenten vraagstukken van
het bedrijfsleven te gaan oplossen. 

Breakoutsessies
» De innovatiekracht in de foodsector
Paul Koekoek, Manufacturing Director
Europe en Armand Engelen, Director
Innovation leiden een groep rond bij
Loders Croklaan, grote speler in de
 sector van oliën en vetten voor de voe-
dingsmiddelenindustrie. De bezoekers
zijn ontzettend verrast over de innova-
tiekracht, het actieve human resource
beleid, de aansluiting met kennisinstel-
lingen en het duurzaamheidsbeleid van
het bedrijf. 
» Duurzaam innoveren in  bedrijf en
 omgeving Linoleum had lange tijd een
slecht imago, maar krijgt dankzij de toe-
nemen de aandacht voor duurzaamheid
een flinke opleving. Het materiaal is in
hart en nieren een duurzaam product.
Dat leren de bezoekers van deze sessie
onder leiding van Jelle van der Zwaan,
Operational Director van Forbo Flooring.
Het bedrijf heeft verregaande doelstel-
lingen, als het niet duurzaam is, is het
geen core business.  
» Het Hembrugterrein, uniek industrie-
landgoed  binnen de metropool.
Robert Leferink,  projectdirec teur Rijks
Vastgoed en Ontwikkelings bedrijf geeft
een rondleiding. Het is nu nog een
woest gebied, maar de start is intussen
gemaakt De eerste panden zijn opge-
knapt en er zijn plannen te over. Het
moet een mix van oud en nieuw, van
rijk en arm worden. Het zal beginnen
met pionierhuurders totdat er reguliere
huurders, bedrijven en bewoners
komen. 
» Ontwikkelingskansen binnen de
 nautische industrie De deelnemers van
deze breakout-sessie onder leiding van
Arjan Zijlmans, Technical Director
Holland Jachtbouw, zijn getrakteerd op
een beeldverslag van prachtige jacht-
schepen. Men was verbaasd dat deze
voornamelijk aan Nederlanders worden
verkocht. De economische betekenis
van het nautische cluster wordt geschat
op zo’n 100 miljoen euro. De komst van

de HISWA naar het NDSM-terrein moet
benut worden voor promotie voor de
Zaanstreek. 
» Essentiële schakel in de logistieke
keten Deelnemers aan deze sessie met
medewerking van Herman Dupon, di-
recteur van het Albert Heijn Distribu tie -
centrum, kregen een kijkje in de
 logistieke keuken van Albert Heijn. Het
blijkt een complex proces te zijn. Vanuit
het havenbedrijf wordt verteld over de
plannen om een soort busverbindingen
per boot te realiseren tussen verschil-
lende Europese steden als Rotterdam,
Londen en Düsseldorf. Wat is er nodig

om bedrijven zich in de Zaanstreek te
laten vestigen. Maak de Zaanstreek
voor hogeropgeleiden een aantrekke-
lijke plek om te wonen, zorg voor goed
onderwijs, óók voor hogescholen want
die ontbreken hier nog.        
» Stedelijke ontwikkeling binnen de
metropoolregio Onder leiding van
Gert Grandiek, programmamanager
Zaan IJ, trekt deze groep per boot de
Zaan af. Bij het schiereiland de
Hemmes wordt aangemeerd en gaan
de deelnemers van de boot af. De
Hemmes ligt nu nog braak, maar moet
ontwikkeld worden tot een terrein met
een woon- en werkfunctie. De Zaanse
industrie is van levensbelang, het aan-
deel in het bruto nationaal product dat
hier wordt gemaakt is ongekend groot.
Daarom vindt de ontwikkeling van de
Hemmes plaats in samenspraak met de
grote  industriëlen die zich in de buurt
bevinden. Deze bedrijven vragen om
duidelijkheid van de gemeente, zij wil-

len zeker weten dat ze over tien, twintig
jaar bestaanszekerheid hebben. 

Plenaire slotbijeenkomst
Terugkoppeling en hoe nu verder
Geke Faber neemt het woord en leidt
een korte terugkoppeling naar alle
 breakout-sessies in. Vervolgens vindt
een slotbeschouwing plaats waarin Rik
Bleeker namens de Amsterdam
Economic Board, Erik Lankhorst van
ZON, Jan van Run van de provincie
Noord-Holland, Woody Maijers van
Inholland en Barbara Visser van
Zaanstad de belangrijkste uitdagingen

voor bedrijvigheid in Zaanstad en in de
metropool regio bespreken. Samen -
werking lijkt het kernwoord. Van Run
geeft aan dat er al heel veel samen
wordt gedaan waaronder het Hembrug -
terrein, de Amsterdam Economic Board
en het verbinden van Amsterdam en
Zaanstad. Iedereen is van mening dat
het onderwijs en het bedrijfsleven nog
meer moeten gaan samenwerken.
Maijers koppelt terug dat hij een
 opbrengst heeft geboekt in de relatie
onderwijs en ondernemers. Tijdens de
breakoutsessie naar Loders Croklaan
heeft hij een afspraak weten te maken
met de bedrijfsleiding om te verkennen
hoe studenten van de Hogeschool
Inholland oplossingsgericht kunnen
worden ingezet op actuele strategi-
sche- procesgerichte- en ontwikkel-
vraagstukken waarmee het bedrijf zich
bezighoudt. De dag wordt afgesloten
met een gedicht van stadsdichter 
Bas Husslage. 
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Dagvoorzitter Marry de Gaay Fortman,
voorzitter VNO NCW (Amster dam) en
lid Amsterdam Economic Board, geeft
als eerste het woord aan Carolien
Gehrels, wethouder Economische Zaken
Amsterdam en lid van de Amsterdam
Economic Board. Zij staat stil bij de mijl-
 paal die het World Smart Capital-project
vormt in de geschiedenis van steden.
‘Voor het eerst kunnen we de prestaties
van steden op verschillende gebieden
meten. Zo kunnen we samen tot slim-
mere oplossingen komen om de wel-
vaart voor alle inwoners te vergroten.’
Volgens Gehrels past de voortrekkersrol
als pilot city van het World Smart
Capital-project goed bij het imago van
Amsterdam in het buitenland: een stad

die niet bang is om te experimenteren
en te implementeren. Gehrels dicht het
succes van Amsterdam toe aan de
 gewoonte om ondernemers zelf oplos-
singen te laten verzinnen: ‘Het bedrijfs-
leven moet de lead nemen. Om dit te
realiseren moet de overheid zich terug-
houdend opstellen, maar wel faciliteren
en zo nodig als vangnet dienen.’ 

‘De toekomst is aan steden die samen-
werken, kansen zien en bovenal: die
werkelijk iets te melden hebben,’ stelt
Harry van Dorenmalen, Chairman IBM
Europe, lid van de Amsterdam Econo mic
Board, voorzitter van ICT Office en trek-
ker van het ICT Cluster. Dat Amsterdam
de wereld op het gebied van ICT iets te
melden heeft, weet Van Dorenmalen
wel zeker. Het ICT Cluster, dat is aange-

wezen als één van de zeven belangrijk-
ste clusters voor de regio, zoekt naar
 innovatieve toepassingen die ICT in de
metropool Amsterdam naar een hoger
plan kunnen brengen. Door middel van
brainstorms tijdens de zogenaamde
ICT-café’s worden projecten van onder-
nemers geselecteerd die niet alleen
uniek zijn, maar wereldwijd ook werke-
lijk een verschil kunnen maken. World
Smart Capital is een voorbeeld van zo’n
project. Naast het bedrijfsleven is ook
het onderwijs van groot belang, stelt
Van Dorenmalen. ‘De samenwerking
met hogescholen en universiteiten is
cruciaal. Door betere samenwerking en
communicatie, kunnen de mensen wor-

v.l.n.r.: Woody Maijers, Jan van Run, Barbara Visser, 
Erik Lankhorst en Rik Bleeker

Caroline Gehrels en Marry de Gaay Fortman

ICT in de 
metropoolregio 
Amsterdam
Samenwerking en verbinding stonden centraal tijdens de bijeenkomst ‘ICT in de
metropoolregio Amsterdam’, die op 25 juni plaatsvond in Pakhuis de Zwijger.
De bijeenkomst, een samenwerkingsverband tussen KennisKring Amsterdam,
VNO NCW metropool Amsterdam en het ICT Cluster van de Amsterdam Economic
Board, viel samen met de lancering van het project World Smart Capital, dat
Amsterdam als innovatieve voorloper in 2013 op de kaart moet zetten. Over één
ding leek iedereen het deze middag eens te zijn: met meer dan 100.000 werk-
nemers en elk jaar tientallen nieuwe bedrijven speelt ICT een cruciale rol bij
ontwikkeling van Amsterdam als de leidende ‘slimme hoofdstad’ van Europa. 

Harry van Dorenmalen



den opgeleid die de ICT-industrie in de
toekomst het hardst nodig heeft.’ 

Daar kan Job Witteman zich alleen
maar bij aansluiten. Als founding board
member van de Amsterdam Internet
Exchange, ofwel AMS-IX, weet hij uit
eerste hand hoe moeilijk het is om in
Nederland goed personeel te vinden.
‘Mijn bedrijf vraagt om goede network
engineers, maar die worden in Neder -
land nauwelijks opgeleid. Meer dan de
helft van mijn werknemers komt dan
ook uit het buitenland.’ Met vijfhonderd
verbonden partijen is AMS-IX één van de
grootste Internet Exchanges ter wereld.
Op twaalf plekken in Amsterdam, in
 zogenaamde Carrier Neutral Data
Centre’s biedt AMS-IX partijen de mo-
gelijkheid om internetverkeer uit te wis-
selen. Uniek aan AMS-IX is het onafhan-
kelijke en transparante karakter van de
organisatie. Witteman: ‘AMS-IX is het
Zwitserland van het internet. We hebben
geen winstoogmerk en onze klanten
zijn de enige aandeelhouders van de
BV. Het bieden van een hoogwaardig
platform is ons enige belang. Juist die
geloofwaardigheid heeft ons gebracht
tot waar we nu zijn.’

Volgens Albert Seubers, global strategy
& business developer ict cities van Atos
International, liggen er uitdagingen
voor ICT in de implementatie van open
data. ‘Een goed voorbeeld is de grote
hoeveelheid data die de overheid over
één persoon verzamelt. Bij een huwelijk,

een overlijden, een verhuizing of een
geboorte, zou je alle verschillende
 instanties maar één keer moeten hoe-
ven vertellen wat de nieuwe stand van
zaken is. Dat betekent dat veel verschil-
lende systemen met elkaar moeten
communiceren. Dat lijkt vanzelfsprekend,
maar dat is het vaak nog niet. Juist voor
dit soort elementaire functies, waar
 iedere burger mee te maken heeft, is
de ontwikkeling van ICT-oplossingen zo
belangrijk.’

Marten den Uyl, eigenaar SMR Group
en CEO VicarVision, is gespecialiseerd
in dit soort oplossingen. Als onderne-
mer in kunstmatige intelligentie begon
hij twintig jaar geleden met het ontwik-
kelen van technieken die de computer
– simpel gezegd – slimmer maakt. Hoe
futuristisch kunstmatige intelligentie
klinkt, zo alledaags zijn vaak de toepas-

singen. ‘Denk aan de enorme bergen
data die een organisatie als de politie
verzamelt. Onze systemen maken die
data niet alleen toegankelijk voor ana-
listen, maar ook voor leidinggevenden
binnen het politieapparaat die belang-
rijke beslissingen moeten nemen. Waar
is het grootste risico op overvallen?
Wanneer gebeuren de meeste inciden-
ten? Waar moet meer blauw op straat?
Op dat soort vragen kun je met behulp
van slimme systemen een antwoord
krijgen.’

‘De metropool is een broedplaats van
nieuwe ideeën,’ dat stelt Arnold
Smeulders, directeur COMMIT, één
van de meest prestigieuze projecten in
Nederland op het gebied van ICT
 onderzoek, tevens professor aan de
UvA en verbonden aan het centrum van
Wiskunde en Informatica. Doel van het
COMMIT programma is het versterken
van de kennisinfrastructuur in ICT en
bedrijven beter geschikt maken voor
 internationale competitie. Dit gebeurt
door de beste wetenschappers te ver-
binden met het high tech bedrijfsleven. 

Volgens Smulders moeten bedrijven en
universiteiten de komende tijd volop
gebruik maken van het nieuwe innovatie-
beleid van de overheid. ‘Bedrijven moe-
ten de universiteiten meer omarmen,
de deuren van de universiteiten moeten
wijder open, want alleen dan kunnen
we samen innoveren. Deze tijd biedt
een gouden kans om met elkaar de
 ambities waar te maken.’ 
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“Amsterdam doet het goed in het aan-
trekken van buitenlandse bedrijven”
zegt Hilde van der Meer, directeur van
amsterdam inbusiness. De organisatie
begeleidt buitenlandse bedrijven bij
vestiging in de metropoolregio Amster -
dam en ondersteunt het bestaande
 internationale bedrijfsleven. Vorig jaar
hebben 118 bedrijven zich in de regio
gevestigd, goed voor ruim 1231 nieuwe
banen. Bijna een vijfde van de beroeps-
bevolking werkt bij een buitenlandse
onderneming. 

“Natuurlijk wordt ons altijd de kritische
vraag gesteld: zouden die bedrijven
niet ook zijn gekomen zonder jullie
 inspanningen? Natuurlijk zou een deel
ook zijn gekomen. Maar als ze moeten
kiezen tussen Brussel of Amsterdam, en
je biedt ze alle service die ze nodig
hebben en geeft ze het gevoel dat ze
welkom zijn, dan maak je het verschil.
Bij bijvoorbeeld Chinese bedrijven die
overwegen zich te vestigen in Europa en
dan op bezoek komen in Amster dam,
hebben we een score van bijna 100
procent. Een-op-een-relaties zijn zó
 belangrijk.”

Met amsterdam inbusiness werken de
gemeenten Amsterdam, Almere, Amstel -
veen en Haarlemmermeer samen aan
acquisitie van internationale bedrijven.
“Nederland is van oudsher afhankelijk
van internationale handel. Wij kijken
wat er in de wereld gebeurt en welke
bedrijven interesse hebben om zich hier
te vestigen. Daar treden wij vervolgens
mee in contact. We werken dus voorna-
melijk vraaggestuurd.”

Van der Meer, de benen ontspannen
over de armleuning van haar stoel
 gehaakt, benadrukt tijdens het gesprek
meermaals hoe leuk het is om bij
 amsterdam inbusiness te werken. Haar

team bestaat uit ongeveer 30 mensen,
die allen gespecialiseerd zijn in een
 bepaald land of een bepaalde sector.
“Wij richten ons op de clusters van de
Amsterdam Economic Board: Creatieve
Industrie, ICT, Life Sciences, Financiële
en Zakelijke Dienstverlening, Food &
Flowers en Handel & Logistiek, die laat-
ste twee samen met de Kamer van
Koop  handel en Amsterdam Airport
Area. Voor het cluster Toerisme &
Congressen is er Amsterdam Marketing. 

Onze landenspecialisten richten zich
vooral op Azië, vanwege de culturele
verschillen. De zakelijke cultuur in

Amerika lijkt op die van ons, dus daar
zetten we sectorspecialisten in. Maar
landen als Japan en China zijn erg
 specifiek, ondernemers worden bijvoor-
beeld graag in hun eigen taal bediend.
Daarom gaan een landen- en een
 sectorspecialist daar samen heen.”

Hoe kom je erachter welke bedrijven
interesse hebben in Amsterdam? 
“Een belangrijke counterpart van ons is
de Netherlands Foreign Investment
Agency, die wereldwijd kantoren heeft.
Zij doen de hele dag niets anders dan
bedrijven spreken. Daarnaast hebben
we een gigantisch netwerk van onder-

Job Witteman

Arnold Smeulders

EEN GESPREK MET... 
HILDE VAN DER MEER, DIRECTEUR AMSTERDAM INBUSINESS 

Heb je een mooie innovatie?
Vertel het ons!



nemingen die hier al gevestigd zijn en
aan wie we vragen waar zij denken dat
mogelijkheden liggen. Ook zoeken we
gewoon op internet.” 

De tactiek van de specialisten die bij
amsterdam inbusiness werken, verschilt
per land en cluster. “In India en Korea
bijvoorbeeld werkt het organiseren van
een seminar met een etentje na afloop
nog steeds het beste. Daar ontmoeten
de ondernemers hun collega’s en horen
ze verhalen van anderen die zich hier al
hebben gevestigd. Het me-too-effect
speelt daar een grote rol. Amerikanen
hebben dan weer helemaal geen
 geduld voor een seminar; die kun je
veel beter bereiken via hun netwerk.” 

“Voorheen gingen we altijd naar bedrij-
ven toe, maar de laatste jaren zeggen
we steeds vaker: kom hierheen. Dan
gaan we een dag met ze op pad en

laten ze met alles en iedereen kennis -
maken. Dat doen we sowieso als een
bedrijf al besloten heeft de stap naar
Europa te maken. Maar ook in het voor-
traject benaderen we ze: onlangs vond
er een groot congres op het gebied
van gaming plaats in Amsterdam. We
hebben alle deelnemers aangeschreven
en een factfindingprogramma georga-
niseerd voor een groep bedrijven. Dat
werkt wonderwel.”

Bij het ‘verkopen’ van Amsterdam ligt
de nadruk op een paar hoofdpunten.
Allereerst de goede bereikbaarheid en
connectiviteit, met Schiphol, de zeeha-
vens in Amsterdam en Rotterdam en de
Amsterdam Internet Exchange (het op
een na grootste internetknooppunt ter
wereld). De regio trekt bovendien veel
hoogopgeleid talent, heeft mede dank-
zij het gunstige belastingklimaat een
goede prijs-kwaliteitverhouding en kent
een hoge kwaliteit van leven. “Een

vierde punt brengen we de laatste tijd
steeds meer naar voren: de keur aan
 internationaal georiënteerde dienstver-
leners in Amsterdam. De kennis van
 fiscalisten, juristen, ICT’ers, logistieke
experts en creatieve bureaus richt zich
bij uitstek op heel Europa omdat de
Nederlandse markt te klein is. Elke
 arbeidsplaats die wordt gecreëerd
doordat een buitenlands bedrijf zich
hier vestigt, levert ook minimaal één
 arbeidsplaats op in de dienstverle-
nende sector.”

Nieuwe kruisbestuivingen
amsterdam inbusiness vertelt haar ver-
haal zo veel mogelijk een-op-een, via
free publicity, internet en sociale media.
Een paar keer per jaar wordt een grote
handelsmissie georganiseerd, waarbij
de organisatie ook verschillende
 ‘ambassadeurs’ inzet. “De burgemees-
ter kan de regio zó goed promoten.

Bestuurders in de metropoolregio
 werken vol passie met ons samen, dat
is verschrikkelijk leuk. Maar we nemen
ook bedrijven mee die hier al gevestigd
zijn. We worden daarnaast steeds vaker
vergezeld door clusterspecialisten van
de Board en vertegenwoordigers van
universiteiten. Dat levert nieuwe kruis-
bestuivingen op: we halen niet alleen
bedrijven hierheen, maar leggen daar
ook nieuwe contacten waar Neder land -
se organisaties iets aan hebben. Zo
 stimuleren we internationalisering van
kennis en innovatie, dat is een span-
nende ontwikkeling.”

Maar, waarschuwt Van der Meer, het is
niet zo dat amsterdam inbusiness nu
 alleen nog werkt vanuit de behoeftes
van de Board-clusters. “Je moet daar
een balans in vinden. In Amsterdam
wordt nog wel eens te veel aanbod-
gericht gedacht. Zeker in deze econo-
misch moeilijke tijden worden we vaak

gebeld met de klacht dat een nieuw
buitenlands bedrijf zich niet heeft ge-
vestigd op een van de prachtige bedrij-
venterreinen voor creatieve of life
sciences-bedrijven. Maar moet amster-
dam inbusiness dan vanuit vastgoed
gaan werken? De klant beslist zelf waar
hij zich vestigt. De internationale con-
currentie is sterk, je kunt alleen winnen
door je op de vraag van de onderne-
mer te richten. Als hij niet goed wordt
geholpen, is hij zo weer weg.”

“De Amsterdamse Innovatie Motor en
Amsterdam Marketing zijn onze natuur-
lijke partners, we hebben dagelijks
 contact. Als de Board, de KennisKring
Amsterdam en AIM straks gaan integre-
ren, kunnen we nog beter samen
 nadenken over de strategie. Samen
met het Amsterdam BioMed Cluster
hebben we dit jaar een acquisiteur aan-
gesteld die zich specifiek richt op de
life sciences. Die bedrijven vinden het
heerlijk dat iemand hun taal spreekt en
ze in contact kan brengen met relevante
partners. Dankzij kruisbestuivingen
weten we steeds meer waar de krach-
tenvelden zitten in de clusters en dat
werpt vruchten af.” Dit jaar hebben zich
al meer life sciences-bedrijven in de
regio gevestigd dan in heel 2011, toen
het er zeven waren. Het gaat nog wel
vooral om hoofdkantoren en marketing-
en salesafdelingen. 

“Mijn grootste wens is dat iedereen uit
de kringen van de Board die Amster -
dam een warm hart toedraagt een
goed verhaal kan vertellen over de
 onderscheidende punten van de regio.
Het mooie is: ze weten uit eigen erva-
ring wat de voordelen zijn. Wat we nog
heel hard nodig hebben, zijn mooie
voorbeelden van innovatie. We moeten
de wereld laten weten wat er naast
 handel nog meer te halen is in de
 metropoolregio, om zo de clusters te
versterken. Onze oproep is: deel je ver-
halen… wij zorgen wel dat ze de wereld
ingaan!” 

Hilde van der Meer
Directeur amsterdam inbusiness 
(vandermeer@ez.amsterdam.nl)

”Onze instituten zijn de parels en die zet-
ten we in de etalage. Ze zijn bekender
dan de hogeschool zelf, voor studenten
en het kennisnetwerk. De hogeschool
vormt de ruggengraat en het aanspreek-
punt op bestuursniveau,” aldus Jet de
Ranitz, voorzitter van de Raad van
Bestuur van de Amsterdamse Hoge -
school van de Kunsten. Ze vertelt over
de zes verschillende academies die aan
de AHK verbonden zijn en de plaats die
de  hogeschool in de metropoolregio
Amsterdam en daarbuiten heeft. "Onze
opleidingen zijn van heel hoog niveau en
ze kenmerken zich door hun focus op vak-
 manschap. De kunst staat bij ons centraal
en daarin verschillen we van andere
kunstopleidingen die meer aan interdis-
ciplinair en toegepast werk doen.” 

De Ranitz: "Als kunstopleidingen vullen
we elkaar aan en verzorgen een com-
pleet aanbod in onze regio. Voor som-
mige disciplines, zoals film en cultureel
erfgoed kun je alleen bij ons terecht. In
muziek of dans zijn er, ook internationaal,
meerdere instituten waarmee we con-
curreren. Bij ons betekent concurrentie
echter iets anders dan in de commercie.
Het gaat niet om een maximale omzet
of output. In de kunstwereld is er maar
beperkt plek en de selectie begint al
aan de poort. Wij willen alleen de beste
de wereld insturen en stimuleren onze
studenten het beste uit zichzelf te halen.
De zakelijke kant komt ook aan bod.
Want de maatschappij verwacht van
 iedere kunstenaar dat die de zakelijke
kant van het vak aan kan. Daarom krijgt
deze in ieder opleidingsprogramma
passende aandacht.”

Lukt het de studenten ook een plek in
de kunstwereld te bemachtigen? De
Ranitz: “De opleiding sluit aan bij hun
beroepswens. Zeventig procent van
onze alumni vindt werk dat gelieerd is
aan de opleiding die ze hebben gehad.”
En het bedrijfsleven? De Ranitz: “Er zijn
raakvlakken met verschillende sectoren.

Of het nu om de ontwikkeling van soft-
ware voor special effects gaat of het
beheer van grote databestanden van
theater- en muziekopnames of films. Die
dan weer een bron voor wetenschappe-
lijk onderzoek zijn. Ik zoek die raakvlak-
ken en het is mijn taak mensen bij elkaar
te brengen zodat je als instituut iets
voor Amsterdam neer kunt zetten.”

Hoe belangrijk is Amsterdam als vesti-
gingsplaats voor een kunsthogeschool?
De Ranitz: “Amsterdam biedt een fan-
tastisch werkveld. Hier vind je de crème
de la crème op het gebied van kunst.
Maar de AHK is ook belangrijk voor
Amsterdam. Wij leveren als opleidings-
instituut een bijdrage aan de kunst- en
cultuursector. Die is onmisbaar voor de
creatieve industrie, één van de speer-
punten van het Amsterdamse economi-
sche beleid. De naam van de Amster -
dam Economic Board, die werkt aan de
concurrentiepositie van Amsterdam,
suggereert dat het vooral om economi-
sche belangen gaat. Maar kunst en
 cultuur dragen enorm bij aan het succes
van deze stad. Van heinde en verre komen
mensen erop af. Ze zijn de parels in de
kroon en daar moet je mee pronken.” 

Kan kunst ook bijdragen aan de oplos-
sing van de crisis? De Ranitz: “Onze
maatschappij verdient haar geld steeds
meer met diensten. Dan gaat het om

intermenselijke relaties, flexibiliteit en
het oplossen van problemen. Daarvoor
is creativiteit nodig en met kunst kun je
dat leren. Behalve vermaak doet het je
anders naar dingen kijken, ook als je
geen kunstenaar bent. Daardoor kun je
ook in gebieden die niet met kunst ge-
relateerd zijn, tot kwaliteit komen”. De
Ranitz vervolgt: “Kunstuitingen staan
voor traditie, hoog niveau en creativiteit.
Kunst bepaalt in hoge mate het beeld
van een stad. Als je Londen, New York
en Berlijn noemt, denk je al snel aan
kunst en cultuur. Amsterdam wil graag
met ze op één lijn staan. Dat kan, op
voorwaarde dat je ook in de kunst- en
cultuursector investeert, en dat doet de
gemeente gelukkig. Zo blijft Amsterdam
een bron van kwaliteit en inspiratie. En
die moet iedere keer gevoed worden
met nieuwe generaties. Als kunsthoge-
school dragen we bij daaraan bij.
Anderen doen dat ook, het is een optel-
som van alle delen. Maar doen alsof
kunst er geen onderdeel van is, daar
verzet ik me tegen”.

Hoe ziet de toekomst er uit? De Ranitz:
“Voor de nieuwe generaties zal die
 anders zijn. De alumni zullen meer aan
fundraising gaan doen. Kunst wil gezien
worden, dus moet je aan de slag en
zorgen dat er publiek voor komt. Voor
ons als hogeschool is de uitdaging de
kwaliteit van de opleiding hoog te hou-
den en een balans te vinden tussen
ruimte voor artistieke vrijheid en controle
die we uit moeten oefenen, doordat de
maatschappij verwacht dat we verant-
woording afleggen. Maar als je alles
wilt meten en vastleggen in regels
geeft dat geen vertrouwen. Ik wil graag
verantwoording afleggen, maar ik wil
bovenal de professionele ruimte van de
docent borgen, want daarin ligt het
 wezenlijke van de kwaliteit besloten.”

Jet de Ranitz
Voorzitter College van Bestuur AHK
(jet.deranitz@ahk.nl)

A M S T E R D A M S E  H O G E S C H O O L  V O O R  D E  K U N S T E N

legt focus op vakmanschap

EEN GESPREK MET... 
JET DE RANITZ, VOORZITTER VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN DE 
AMSTERDAMSE HOGESCHOOL VAN DE KUNSTEN
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”Je kunt alleen winnen door 
je op de vraag van de 

ondernemer te richten.”
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Dat Nederland hier al een vooruitstreven -
de rol in heeft leidt Dertje Meijer, alge-
meen directeur Haven Amsterdam, in
met haar uitleg over Portbase. “Het be-
lang van informatie in samenwerking is
goed zichtbaar in Portbase, het samen-
werkingsverband van de Nederlandse
havens, waarmee informatie gedeeld
kan worden tussen de verschillende
 ketenpartners. Het draait hierbij niet
om de kennis in het systeem, maar om
het mogelijk maken van samenwerking
en delen van informatie. In de praktijk
blijkt dat het delen van keteninformatie
tot innovatieve en kostenreducerende
oplossingen in de logistieke keten leidt
en tot toegevoegde waarde in de vorm
van nieuwe, logistieke, producten en
diensten”. 

Het delen van informatie en opzetten
van een netwerk van bedrijven roept bij

de aanwezigen vragen op rond de regie-
 functie die noodzakelijk is, wie moet
deze uit gaan voeren? Het voorbeeld
van Meijer geeft aan dat deze rol prima
bij een onafhankelijke derde partij kan
liggen. Arthur van Dijk, wethouder

Gemeente Haarlemmermeer geeft aan
dat er ook een rol voor de overheid kan
zijn. “De vraag is of we in samenwerking
wel ver genoeg gaan, zou het een taak
van de overheid zijn om grenzen
 binnen Nederland op te heffen? Ben je
in staat om regio’s te laten samenwer-
ken? Moet de overheid sectoren stimu-
leren of de hele economie faciliteren
met enkele unique selling points, om
Nederland in de vaart der volkeren
mee te laten gaan.” 

De algemene conclusie aan tafel is dat
de rol als initiator noodzakelijk is, om zo
ook initiatieven te ondersteunen in de

opstartfase. Vaak worden innovaties in
het begin als een extra last gezien en
worden later pas de voordelen zichtbaar.
Hierdoor vereist het durf en visie om
ondanks dat er op korte termijn niet
 direct winst uit te halen is, toch de inno-
vaties in te zetten om de lange termijn
doelstellingen te halen. Over de rol van
kennisinstituten is men vooralsnog
 kritisch positief. Dick van Damme,
lector Logistiek aan de Hogeschool van
Amsterdam, ziet dat hier zeker een rol
is weggelegd voor de kennisinstituten.
Voor het uitrollen van nieuwe concepten
in de praktijk kan de hulp van kennisin-
stellingen goed gebruikt worden. Het
gebeurt al wel, maar kan beter. De stu-
denten kunnen ervaring opdoen in de
praktijk en als ze afgestudeerd zijn heb-
ben ze al kennis van nieuwe concepten,
waardoor hun waarde op de arbeids-
markt stijgt. “De jeugdige generatie
heeft vaak verfrissende denkbeelden en
kunnen hierdoor een goede rol spelen
bij innovaties. We moeten wel aansluiting
bij de denkwereld van de jeugd houden”,
besluit Van Damme. 

Het risico dat door alle deelnemers
wordt gedeeld is dat er internationaal
nog te weinig ruchtbaarheid aan de
 innovatiekracht van Nederland wordt
geschonken. Het Topinstituut Logistiek
zou een rol kunnen spelen om het bui-
tenland te enthousiasmeren voor de
Nederlandse kennis. Het Topinstituut
zou grote namen moeten binden, waar-
door het voor promovendi aantrekkelijk
wordt om voor Nederland te kiezen.
”Wat belet ons om de kennis en infra-
structuur die we opbouwen in te zetten
om een regie functie in het buitenland
uit te voeren in het achterland en voor-
land van onze zeehavens”, brengt Meijer
naar voren. Met de huidige stand van de
technologie kunnen we onze ervaring
ook in het buitenland inzetten in havens
en hun logistieke verbindingscorridors”. 

Een ander aandachtspunt voor de nabije
toekomst is het zorgen voor kruisbe-
stuiving tussen clusters van bedrijven.
Er wordt op deelgebieden veel aan in-
novatie gedaan, met dikwijls een groot
aantal deelnemers, maar er moet meer

gelet worden op integratie met andere
sectoren en het leren van andere secto-
ren, zodat de investering in innovatie
ten volle benut kan worden. Door ge-
bruikt te maken van kennis van andere
sectoren kan veel vooruitgang geboekt
worden. Peter van der Mede Manager
New Business Development Goud appel
Groep geeft als voorbeeld het gebruik
van scenario studies. “hoe ga je om met
externe verstoringen die niet te voor-
spellen zijn? Hiervoor is het nodig om
alternatieven en hun effecten vooraf
bekend te hebben en te berekenen in
scenario”. Waarschijnlijk nog belangrij-
ker is dat je wendbaar bent en flexibel
kunt reageren op deze zogenaamde
‘black swans’. Dan pas ben je robuust
tegen onvoorspelbare gebeurtenissen
en ben je ‘klaar’ voor de toekomst,
aldus Van Damme. 

Zo vult het grootste deel van de discus-
sie zich met het bespreken van voor- en
nadelen van informatiestromen en inno-
 vaties op dat gebied en hoe ermee om
te gaan in de Nederlandse situatie. Daar -
bij constateert men ook dat het lastig is
voor kleine bedrijven om aan te sluiten
bij die innovaties. De korte termijn is
voor die bedrijven vaak te belangrijk,
waardoor focus op de lange termijn
ontbreekt. “Juist in deze tijd is het be-
langrijk om de juiste snoepjes uit de
pot te halen”, stelt Van Dijk wijzend op
de snoeppot op tafel. “Met een lange
termijn visie kun je er de snoepjes uit-
halen waar je het langste plezier van
hebt” vult Van Damme aan. 

Aan het eind van de discussie komen
ook de fysieke goederenstromen nog
even ter tafel. Voeten is van mening dat

deze stromen steeds minder bepalend
zijn ten opzichte van de informatiestro-
men. Ieder een is het er over eens dat de
goederenstromen in de toekomst nog
flink zullen groeien, maar het is de vraag
of de  huidige wereldwijde stromen blij-
ven, of dat er een groter deel local-for-
local komt. Daar komt bij, zo geeft Van
der Mede aan, dat in de toekomst de
data stromen meer dan de fysieke stro-
men sterk gaan toenemen. Het zal dus
belangrijk zijn om hierop voorbereid te
zijn en innovatief hierin te blijven. 

Concluderend ziet de groep voldoende
kansen voor regio Amsterdam (maar
veel meer nog voor Nederland) vanwege
de aanwezige infrastructuur en kennis.
Er vindt veel innovatie plaats, maar de
uitdaging voor de nabije toekomst is
om de krachten te bundelen. Samen -
werken over de grenzen van regio’s of
sectoren heen zodat Nederland ook op
termijn een belangrijke rol in de wereld
economie kan blijven spelen. Hoewel

het de eigen verantwoordelijkheid is
van het bedrijfsleven om klaar te zijn
voor de toekomst, kunnen de overheid
en kennisinstituten dit proces stimule-
ren door samenwerking initieel te facili-
teren en partijen bij elkaar te brengen.
De kennisinstellingen kunnen helpen
om dit in de praktijk te implementeren
en daarmee de nieuwe generatie klaar-
stomen voor de toekomst. 

Met een blik op het horloge van de gas-
ten wordt de discussie afgesloten, waar-
bij de kijk van de diverse invalshoeken
(overheid, bedrijfsleven, kennisinstellin-
gen) verfrissend was en nieuwsgierig
maakt naar de logistieke toekomst van
de regio. 

ACTIVITEITEN 
VAN DE KENNISKRING

tafelgesprek
r nde LOGISTIEKE 

KETEN ROEPT OM
KENNISDELING

“Informatiedeling wordt een steeds belangrijker onderdeel van samenwerking
binnen de logistieke keten”. Met deze stelling opende gespreksleider 
Bas Voeten (director PwC) het ronde tafelgesprek sector logistiek, met als
thema: Samenwerken, het verkleinen van risico’s. 

• Dertje Meijer is algemeen direc-
teur van Haven Amsterdam en
 tevens lid van het Algemeen
Bestuur KennisKring Amsterdam;

• Arthur van Dijk is Wethouder
Economie, Schiphol en Cultuur in
de Gemeente Haarlemmermeer,
tevens lid Amsterdam Economic
Board en plv. lid Algemeen
Bestuur KennisKring Amsterdam. . 

• Dick van Damme is lector
Logistiek aan de Hogeschool van
Amsterdam en tevens adviseur bij
TNO.Tevens lid van de Kern groep
Logistiek van de Amsterdam
Economic Board en lid van de
Amsterdam Logistics Board;

• Peter van der Mede is Manager
New Business Development bij
Goudappel Groep BV en plv. lid
Algemeen Bestuur KennisKring
Amsterdam;

• Bas Voeten houdt zich als
Director binnen PwC Advisory
bezig met supply chain manage-
ment vraagstukken.

Dertje Meijer

Dick van Damme

Peter van der Mede

Dick van Damme en Bas Voeten

Arthur van Dijk



AIM: Crowdfunding
Onlangs organiseerde het Cluster
Finan ciële en Zakelijke Dienstverlening,
samen met het cluster Duurzaamheid
van AIM en MKB Amsterdam, een
 bijeenkomst over crowdfunding: wat is
het, hoe werkt het en wat moet je als
ondernemer doen om succesvol te
crowdfunden? Ruim 80 geïnteresseer-
den waren te gast bij Kennedy van der
Laan Advocaten om van ervaringsdes-
kundigen en experts meer informatie te

krijgen over crowdfunding. Aan het
woord kwamen Vibeke Helder, com-
municatie Manager Communications
bij Enviu en ImpactCrowd, Irma Borst,
 onderzoeker bij de VU en Arthur van
de Graaf, directeur van Seeds, het
crowdfundingplatform van ABN Amro.
De sprekers gaven aan dat crowdfun-
ding absoluut kansen biedt; succesvolle
voorbeelden zijn er inmiddels genoeg.
Ze benadrukten echter ook dat dit
 succes niet uit de lucht komt vallen.

Crowdfunding is niet iets dat je ‘even’
doet om geld op te halen. Ten eerste
moet het idee waarvoor je geld wilt
 ophalen concreet en duidelijk zijn.
Vervolgens is het zaak dat men in con-
tact komt met de crowd en zeker ook,
ermee in contact blijft. Meer praktische
tips en adviezen konden de aanwezigen
krijgen tijdens de speedadviessessie
die volgden. De drie sprekers en verte-
genwoordigers van de crowdfundingor-
ganisaties Symbid, Crowdaboutnow en
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Vodafone: Afvalcontainers
met simkaart verlagen CO2-
uitstoot gemeenten met 20% 
Gemeenten kunnen door een initiatief
van Vodafone en Mic-O-Data hun CO2-
uitstoot met bijna eenvijfde verlagen en
tegelijkertijd de kosten van afvalinzame-
 ling terugbrengen. Dat blijkt uit onaf-
hankelijk onderzoek van Environmental
Resources Management naar het effect
van afvalcontainers met een M2M-sim-
kaart (Machine-to-Machine) in 25 Neder -
landse gemeenten. De gemeente
Groningen bleek haar CO2-uitstoot in
een jaar tijd met bijna 30 ton te hebben
verminderd, een netto besparing van
18 procent. Dat is vergelijkbaar met de
hoeveelheid CO2 die vrijkomt als men
373 keer het traject tussen Groningen
en Maastricht, een afstand van 335 km,
per auto aflegt. Het initiatief heeft de
gemeente circa 92.000 euro opgeleverd
dankzij besparingen op brandstof- en
onderhoudskosten en het lagere aantal
benodigde vrachtwagens.

In samenwerking met Vodafone heeft
Mic-O-Data, producent van systemen
om op afstand objecten te beheren en
te monitoren, 6.000 afvalcontainers ge-
plaatst in woonwijken verspreid over
Nederland. De containers zijn voorzien
van een M2M-simkaart van Vodafone

die dagelijks doorgeeft aan de ophaal-
diensten of de container bijna vol of
 bijvoorbeeld niet goed gesloten is. Op
basis van deze gegevens kunnen de
ophaaldiensten de volle containers
legen en de lege containers overslaan.
Hierdoor voorkomen ze onnodige ritten
en verbruiken ze dus minder brandstof.
In sommige gevallen hebben gemeen-
ten zelfs minder vuilniswagens nodig. 

Voor meer informatie: 
Jasper Koek, manager Corporate
Affairs& Strategy, tel. 0631910326
 (jasper.koek@vodafone.com)

Vialis: Verkeersmanagement -
systeem Amsterdam 
verwerkt succesvol 60.000
extra bezoekers
Maar liefst 37.000 mensen bezochten
begin juli dance-event Sensation in de
Amsterdam ArenA, 15.000 mensen
 kwamen deze dag voor Madonna in de
nieuwe Ziggo Dome en 4.000 mensen
gingen naar De Dijk in de Heineken
Music Hall. Een drukte van belang in
Amsterdam Zuid Oost. Door de inzet
van verkeersmanagementsystemen die
actuele informatie gaven, verliep de
doorstroming en afhandeling van deze
grote groepen concertbezoekers
 zonder problemen. Hierbij speelden de

door mobiliteitsprovider Vialis geleverde
systemen een cruciale rol.
Met behulp van een slim verkeersregel-
plan werd het festivalverkeer zo snel
mogelijk door het gebied geloodst.
Vanuit de Amsterdamse Verkeers cen tra -
le verzamelde het door Vialis  geleverde
CDMS (Centraal DRIP Mana ge ment
Systeem) gegevens over de  actuele
 situatie op het plaatselijke wegennet.
Bij de doorverwijzing van het verkeer
vervulde het eveneens door Vialis gele-
verde parkeerverwijssysteem tevens
een belangrijke rol. Bezoekers werden
per evenement  geleid naar de parkeer-
gelegenheden vlakbij het desbetref fen -
de evenement. Met behulp van dynami-
sche informatie-panelen langs en boven
de weg werd aangegeven waar de
 bezoekers konden parkeren. Omdat de
bezoekers verspreid over de dag het
gebied binnenkwamen en direct goed
geïnformeerd werden over actuele reis-
tijden en parkeergelegenheden ont-
stonden weinig opstoppingen. Na
 afloop van de evenementen werd op
slimme wijze gebruik gemaakt van ver-
keerslichten in het gebied om zo de uit-
stroom van het verkeer te  bevorderen. 

Voor meer informatie: 
Jarno Kunkeler, account manager DVM
Vialis bv (jarno.kunkeler@vialis.nl).

OnePlanetCrowd waren aanwezig om
de vele en uiteenlopende vragen te
 beantwoorden.

Voor meer informatie: 
Els Ebels, clustermanager FZD
(els@aimsterdam.nl)

AIM: Diensteninnovatie 
Vanuit het cluster Financiële en Zakelijke
Dienstverlening (FZD) is in de zomer
aandacht besteed aan (open) diensten -
innovatie: wat is het en wat kunnen we
ermee? Basis hiervoor waren de (voor-
lopige) resultaten van het project
United We Stand – Open Diensteninno -

va tie in de Noordvleugel, uitgevoerd
door de UvA, VU, UU en Dialogic in
 opdracht van het ministerie van EL&I,
de provincies Noord-Holland en
Utrecht en de gemeentes Amsterdam
en Utrecht. 
De conclusie is dat open diensteninno-
vatie een methode is om te komen tot
nieuwe diensten én producten. De
MRA heeft, door haar diversiteit en
sterke clusters (ICT, Creatieve Industrie
en Financiële en Zakelijke Dienstverle -
ning) een gedegen basis om de regio
op de kaart te zetten als centrum voor
diensteninnovatie. Kansen hiervoor lig-
gen er door ‘best practices’ onder de

aandacht te brengen (Amster dam
Smart City, HealthLab), door  bedrijven
beter te informeren over de winst die,
letterlijk, is te behalen met open dien-
steninnovatie en internationale bedrijven
en kleinere, kennisintensieve bedrijven
uit verschillende clusters met elkaar in
contact te brengen. Vanuit het cluster
Financiële en Zakelijke Dienst verlening
zal de komende tijd actie worden on-
dernomen om deze kansen ook om te
zetten in activiteiten. 

Voor meer informatie: 
Els Ebels, clustermanager FZD
(els@aimsterdam.nl)
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NLR en NASA ondertekenen 
ATM-contracten
NASA en het NLR hebben twee samen-
werkingscontracten ondertekend op
het gebied van air traffic management
(ATM). De ene overeenkomst betreft
onderzoek waarbij NASA en NLR gaan
samenwerken om congestie in het lucht-
 ruim rondom de luchthaven verminde-
ren. Het andere betreft het voorspellen
van conflicten op de luchthaven om de
veiligheid te vergroten en het luchtha-
venverkeer te optimaliseren. Dit leidt
tot minder vertragingen, brandstofbe-
sparingen en vermindering van geluid

en de uitstoot van emissies. NASA’s
 associate administrator Jaiwon Shin:
“NASA en het NLR hebben een weder-
zijds belang bij het optimaliseren van
het luchthavenverkeer op de grond. 

Ons onderzoek zal helpen om conflicten
op de luchthavens te vermijden en leiden
tot minder vertragingen en congesties
en ook de efficiëntie verbeteren wat een
voordeel is voor alle vliegtuigpassa giers.“

NASA en het NLR hebben onafhanke-
lijk van elkaar tools en concepten
 ontwikkeld voor efficiënte operaties in

het luchtruim rondom de luchthaven en
deze zullen tijdens de nieuwe samen-
werkingsovereenkomst worden gevali -
deerd. Dit gaat onder meer gebeuren
met hulp van simulaties en operationele
trials met luchtvaartmaatschappijen,
luchthavens en de verleners van lucht-
vaartnavigatiediensten.

NASA en het NLR werken al geruime
tijd samen op verschillende gebieden,
zoals de modellering en simulatie voor
de beleving van vliegtuiggeluid.
Algemeen directeur Michel Peters van
het NLR: “Wij onderkennen de nood-
zaak van internationale samenwerking
om innovaties te realiseren voor de
luchtvaart, waardoor wereldwijde inter-
operabiliteit mogelijk wordt. Deze uit-
breiding in samenwerking is een logische
stap voorwaarts om nieuwe technolo-
gieën te kunnen gaan toepassen in air
traffic management.“ 

Voor meer informatie: Ingrid
Leeuwangh, internal & external
 communcations, tel. +31 88 511 3663
(ingrid.leeuwangh@nlr.nl)



Capgemini: Op weg naar 
een informatiegestuurde 
gemeente 
De inzet van ICT biedt kansen voor
 gemeentelijke beleidsterreinen zoals
de sociale diensten, zorg en onderwijs.
Het ontwikkelen van de iGemeente
 betekent het uitgroeien van informatie-
diensten waarbij de publieke dienstver-
lening voornamelijk vanuit de behoeften
van de burgers worden ontworpen. Met
de toenemende informatiestromen
wordt het op orde brengen van de  papie -
ren en digitale informatie een steeds
grotere uitdaging. Hoewel het sturen
op de verdere ontwikkeling van de in-
formatie-gemeente maar ten dele mo-
gelijk is, want het is ook een organisch
groeiproces, laten de gemeenten kan-

sen liggen om deze in goede banen te
leiden. Het is relevant dat de gemeente
zelf beseft een iGemeente te zijn.
Evident is dat deze ontwikkeling direct
invloed uitoefent op de relatie tussen
gemeente en burgers en bedrijfsleven. 
Open Data en Sociale Media stimuleren
informatisering van overheid.
Gemeenten moeten snel inspelen op
ontwikkelingen zoals Open Data en
Sociale Media. Zij blijven tegelijkertijd
verantwoordelijk voor het robuust
 functioneren van de bestaande infor-
matievoorzieningen. Net als bij het be-
drijfsleven is sprake van een koersver-
legging, namelijk een kanteling vanuit
een technische benadering naar een
-informatieperspectief voor publieke
dienstverlening. Een andere trend is de

kanteling van overheidsgegevens voor
intern gebruik naar extern gebruik voor
publieke dienstverlening, en vervolgens
naar het bedrijfsleven voor het maken
van nieuwe informatieproducten.
Nieuwe vormen van informatisering
maken realtime informatie over output
van gemeente als dienstverlener moge-
lijk. Als gemeenten dit niet zelf regelen
zullen derden hiermee aan de slag
gaan met mogelijk minder valide infor-
matie op basis waarvan koppen in de
kranten zullen worden bepaald, een
soort incidentenpolitiek op basis van
onjuiste gegevens.  

Voor meer informatie: Enri Leufkens,
 directeur Publieke Sector Capgemini
(enri.leufkens@capgemini.com).

KvK: HBO studenten
 vernieuwen Food & Flowers
Het versterken van de cluster Food &
Flowers is één van de doelstellingen van
de Amsterdam Economic Board. De
metropoolregio Amsterdam huisvest het
grootste logistieke, handels- en kennis-
centrum voor de sierteelt ter wereld. 
De sector heeft dringend behoefte aan
jongeren en nieuwe ideeën om een
 betere concurrentiepositie te krijgen en
tot nieuwe verdienmodellen te komen.
Vernieuwing van de sector moet niet
 alleen van groene kennisinstellingen
komen, maar zeker ook uit opleidingen
als bedrijfseconomie, marketing, recht
en creatieve studies. Deze opleidingen
zijn - in tegenstelling tot de groene
 opleidingen - immers volop in de metro-
 poolregio aanwezig. Om studenten
kennis te laten maken met de sector en
te laten zien hoe interessant, dynamisch
en internationaal deze is, hebben Green -
port Aalsmeer en de KvK Amsterdam
aflopen jaren zeer succesvolle Innovatie -

klassen Flowers georganiseerd. Hierin
hebben meer dan 200 met name Inhol -
land Economie en Sport & Marketing-
studenten kennis met de sector
 gemaakt en innovatie opdrachten uit-
gevoerd voor ondernemers. De studen-
ten doen daarbij onderzoek voor het
bedrijfsleven, waaronder bloemenveiling
FloraHolland, Bloemenbureau Holland
en individuele telers en groothandels-
bedrijven. Hierdoor is onder meer op
advies van studenten Zomerbloemen
als merk geïntroduceerd. Ondernemers
zijn positief tot zeer positief over de
aanpak. Dit succesvolle concept wordt
daarom nu ook toegepast in de Food -
sector. Later dit jaar komt er ook een
Innovatieklas voor de logistiek. 

Voor meer informatie: 
Gerard Kooiman, adviseur KvK
Amsterdam (gerard.kooiman@kvk.nl)

KvK: Kick off Innovatieklas
Food sector

Na drie succesvolle Innovatieklassen
Flowers, breidt KvK Amsterdam uit naar
Food sector. Veertig studenten van
Hogeschool Inholland in Diemen en Delft
gaan de komende maanden aan de
slag met business cases die ondernemers
in de voedingsmiddelenindustrie aan-
dragen. In Delft wais op 20 september
de kick-off met een speciaal college
van Jeroen Naaijkens. 

Naaijkens houdt als nieuwe voorzitter
van stichting Food en Nutrition Delta
een college over het dilemma in de
 verstedelijkte wereld waarin de vraag
naar voedsel toeneemt terwijl het aan-
tal mensen dat voedsel produceert
 afneemt. Hij sluit hiermee aan bij het
recente maatschappelijke debat een
duurzame voedselstrategie. Zijn ‘les’
moet een inspiratie zijn voor de jonge
deelnemers aan de Innovatieklas Food. 

Innovatieklas Food
De Innovatieklas is gericht op vernieu-
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wing en nieuwe inzichten. Het project
brengt het onderwijs en bedrijfsleven
nader tot elkaar. Studenten krijgen de
kans om ervaring op te doen met prak-
tijkvragen over marketing, business
proposities of productontwikkeling.
Ondernemers in de voedingsmiddelen -
industrie profiteren van deelname aan
de klas doordat studenten concrete
vragen uitwerken die ze inbrengen
 vanuit hun bedrijf. 

Vanuit Hogeschool Inholland Diemen
onderzoeken studenten bijvoorbeeld
het opzetten van een logistiek centrum
waarin het aanbod van duurzame streek-
 producten wordt gekoppeld met de
vraag vanuit de lokale horeca. Anderen
maken een ecologische voetafdruk
 (carbon footprint) van de cacao-keten
om te kunnen adviseren hoe de voet-
afdruk verkleind kan worden. 

Bewezen succes
Kamer van Koophandel Amsterdam wil
met de innovatieklas de aansluiting van
het onderwijs (mbo, hbo en wo) op
competentievragen vanuit het bedrijfs-
leven verbeteren. Het concept heeft zijn

waarde al bewezen in de sector Flowers
met drie succesvolle innovatieklassen. 
Bedrijven die deelnemen aan de Inno va -
tieklas Food zijn:
PRIME Meat, ATL Seafood, Beentjes
Groentebroers, Deli XL, Dutch Cocoa/
Ecom trading, Ameco, Windmolenkaas
en Voedingscentrum.

Voor meer informatie: 
Tine van Heerikhuize 
(tine.vanheerikhuize@inholland.nl)

Greenport Aalsmeer:
Een bloeiend perspectief 
‘Bloemen voor de wereld, brood voor
Nederland’. Onder deze woorden
bracht het bedrijfsleven een aantal jaar
geleden het belang van het Aalsmeerse
sierteeltcluster onder de aandacht.
Deze rake slogan is nog onverminderd
van kracht. Zo ziet de Nederlandse
bloemen- en plantengroothandel haar
omzet nog steeds groeien, ondanks de
economische malaise.

De sierteeltsector staat echter voor een
aantal serieuze opgaven. De internatio-
nale concurrentie neemt toe, kredieten
zijn schaars, goed opgeleid en gemoti-
veerd personeel is moeilijk te krijgen,
wetgeving op het gebied van duur-
zaam energiegebruik en hygiëne wordt
steeds strenger. In de Stichting Green -
port Aalsmeer werken overheden, on-
dernemers en kennisinstellingen samen
aan deze opgaven. Kennis & innovatie
vormt een van de centrale thema’s in
de samenwerking. Kennisontwikkeling
en -overdracht, en vooral het vermark-
ten van kennis zijn essentieel om de
huidige hoge kwaliteit en bijzondere
producten te kunnen blijven aanbieden
en tegelijkertijd de kosten te beperken. 

De strategische visie ’Een bloeiend
 perspectief voor Greenport Aalsmeer’
schetst het toekomstbeeld voor het
sierteeltcluster en de strategische lijnen
waarlangs de ambities moeten worden
verwezenlijkt. Decisio heeft in opdracht

van de Stichting Greenport Aalsmeer
ondersteuning verleend bij het opstel-
len van het visiedocument. U kunt het
document downloaden op
 www.greenportaalsmeer.nl.

Voor meer informatie: 
Sander van Voorn, programmanager
Greenport Aalsmeer 
(svanvoorn@greenportaalsmeer.nl) 
of Jaap Broer, partner bij Decisio
(j.broer@decisio.nl).

Greenport Aalsmeer:
Samen werken aan vitale
 toekomst voor bloemen en
plantensector
Greenport Aals meer is één van de zes
Greenports in Nederland. Met in het
hart bloemenveiling Aalsmeer. Stichting
Greenport Aalsmeer zet zich in voor
meer samenwerking op het gebied van
duurzaamheid, innovatie, verbeteren in-
ternationale concurrentiepositie en imag-
overbetering van de regio. 
Programma manager Sander van
Voorn: ”De regio is enorm belangrijk
voor de Neder landse economie. De
Greenport is het grootste wereldhan-
dels- en kenniscentrum voor de sier-
teeltsector en zorgt voor 50.000  voltijd
banen en kent een omzet van 3 miljard
euro per jaar. Onze ambities tot 2025
hebben we bepaald voor de  thema’s
ruimte, bereikbaarheid, onderwijs,
 arbeidsmarkt, duurzaamheid en posi-
tionering en imago. Dat maken wij nu
concreet in een uitvoeringsprogram ma
voor de periode 2013-2016. Dit pro-
gramma stellen wij samen met alle
partners op.” 

In de stichting Greenport Aalsmeer
werken aan een vitale toekomst voor
de bloemen- en plantensector: de
Provincie Noord-Holland, Stadsregio
Amsterdam, gemeenten Aalsmeer,
Amstelveen, Haarlemmermeer, Nieuw -
koop, Kaag en Braasem en Uithoorn
samen met het bedrijfsleven, vertegen-
woordigd door FloraHolland, de Kamer
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van Koophandel Amsterdam, Blooming
Breeders, Vereniging van Groothande -
la ren in Bloemkwekerijprodukten (VGB),
LTO Noord Glaskracht en Naktuinbouw.
www.greenportaalsmeer.nl

Voor meer informatie: 
Sander van Voorn, programmanager
Greenport Aalsmeer 
(svanvoorn@greenportaalsmeer.nl).

KvK: Harvard Business Case
Flowers in Aalsmeer 
Hoe help je de cluster vooruit en hoe
kan de Harvard Business Case Dutch
Flowers je daarbij helpen?’’. Daarop
ging prof. dr. Fred Eenennaam in
 tijdens de presentatie van de Case,
 georganiseerd door Flower Mainport
Aalsmeer op 26 september jl. De
Harvard Business Case Dutch Flowers
verklaart de succesvolle ontwikkeling
van de Nederlandse sierteeltsector. Op
honderden universiteiten in de hele
 wereld wordt deze case behandeld en
dat is een belangrijke bijdrage aan de
internationale promotie van de sector.
,,En er  komt ook een versie, gericht op
HBO-opleidingen in Nederland’’, aldus
Gerard Kooiman namens de Kamer
van Koophandel Amsterdam. 

Vertegenwoordigers van de overheden
in de Greenport Aalsmeer en het be-
drijfsleven, verenigd in Flower Mainport
Aalsmeer, kregen de case voorgescho-
teld door de gedreven professor
Eenennaam. Hij doceert onder meer
aan de Erasmus Universiteit en de
Harvard Business School in Amerika en
schreef de case onder andere met de
bekende Amerikaanse Harvard-econoom
professor Michael Porter. 
,,Omdat de case als lesmodule interna-
tionaal en nationaal wordt gebruikt wil-
len wij ook weten, hoe de sector wordt
neergezet. En het was ook een bijzon-
dere ervaring om dit op de Amerikaanse
studiemetho de te ondergaan’’, aldus
voorzitter Gijs Kok van Flower
Mainport Aalsmeer. 

Grote belangstelling
Voor een tot de laatste stoel gevulde
zaal in De Legakker behandelde
Eenennaam de succesfactoren, die de
sierteeltsector in Nederland en rond
Aalsmeer groot hebben gemaakt. ,,Dat
succes is van veel factoren afhankelijk.
Een belangrijke indicator is de werkge-
legenheid, die in Nederland uitkomt op
260.000 personen. Maar er zijn veel
meer criteria. Een vaak onderschat te is
de sociale cohesie, die is ook moei lijker
te meten’’, aldus Eeenennaam.
,,De bloemensector wordt als tweede
genoemd als ik Amerikaanse studenten,
docenten en professoren bij de
Universiteit van Harvard Universiteit als
ik vraag naar hun associatie met
Nederland’’, illustreerde Eenennaam de
positie van de sierteelt. De professor
benadukte verder, dat vooral het be-
drijfsleven de agenda voor de verdere
ontwikkeling van de sector moet bepa-
len. ,,Niet achterover gaan zitten en
wachten op de overheid’’, gaf hij de
vertegenwoordigers vanuit de overhe-
den en vooral de bedrijven mee.

Voor meer informatie: 
Hermen de Graaf, tel 0297-321538
(info@flowermainportaalsmeer.nl )

Greenport Aalsmeer:
Start Innovatiemotor 
Dankzij de toekenning van subsidies
van de provincie Noord-Holland en
Euro pa (EFRO) gaat Innovatiemotor
Greenport Aalsmeer dit najaar van start.
Doel van het programma is telers, han-
delaren en toeleveranciers van sierteelt-
gewassen te ondersteunen bij innovatie-
 processen zodat innovaties sneller tot
stand komen en de bedrijven beter
 renderen. Het programma loopt tot en
met 2015 en heeft een budget van 2,5
miljoen euro. Centraal in de innovatie
staat dat de sierteelt vraaggerichter
gaat werken waardoor betere prijzen
ontstaan en nieuwe verdienmodellen
tot stand komen. De creatieve en zake-
lijke dienstverlening in de metropool-

regio Amsterdam kunnen daarbij voor
een extra impuls zorgen. 

Aanleiding voor het programma is dat
de Nederlandse sierteeltsector tot de
meest innovatieve ter wereld behoort,
maar stevige concurrentie uit het bui-
tenland ondervindt. Om positie te
 behouden is het nodig dat landelijke
kennis naar de regio wordt gehaald. De
innovatiemotor biedt actieve onderne-
mers die willen innoveren ondersteu-
ning en profijt van de expertise van de
kennisinstellingen en organisaties. De
opgebouwde kennis wordt vastgelegd
en komt beschikbaar voor alle onderne-
mers en kennisinstellingen. 

Het innovatieproces richt zich op
 kostenbeheersing, procesoptimalisatie
en het versterken van toegevoegde
waarde van sierteeltproducten door
meer consumentgericht te produceren.
Doordat onderwijsinstellingen (WUR en
Inholland) betrokken zijn draagt het
project ook bij aan het interesseren van
jongeren voor een carrière in sierteelt-
sector. Nadrukkelijk worden ook niet-
groene disciplines als marketing en
 bedrijfseconomie ingezet om het inno-
vatieve vermogen van de sector te
 versterken. Zo maken Innovatieklassen
onderdeel uit van het programma.
Studenten kunnen bijvoorbeeld voor
een bedrijf onderzoeken hoe social
media ingezet kan worden voor
 bepaalde doelgroepen. 

Innovatiemotor greenport is de naam
voor het samenwerkingsverband van
Greenport Aalsmeer, InHolland, Wage -
ningen Universiteit & Research, Syntens,
Stichting Innovatie Glastuinbouwbedrijf
Nederland (SIGN), het Ontwikkel -
centrum en Kamer van Koophandel
Amsterdam. 

Voor meer informatie contact: Gerard
Kooiman, cluster coördinator Flowers
van KvK Amsterdam. 06 52 50 59 65,
gerard.kooiman@kvk.nl
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OMFL: Wereld van Verschil 
Voor jongeren die te horen hebben
 gekregen dat ze een dierbare gaan ver-
liezen is er nauwelijks ondersteuning.
Naast de papieren ‘Wereld van Verschil’
voor kinderen, is er in oktober een
 digitale versie die jongeren onder-
steunt bij aankomend verlies.

Van papier naar online
De Wereld van Verschil maakt afscheid
bespreekbaar en zet in op het verzame-
len van goede herinneringen en momen-
 ten. Op papier door de quiz 'Jouw
Wereld´ en een landkaart die het levens-
 pad van een kind van nul tot twaalf jaar
afbeeldt.

Digitaal door contact met lotgenoten,
informatie en natuurlijk het verzamelen
en vastleggen van herinneringen in de
eigen online herinneringen box. De
 online Wereld biedt de jongere een
veilige vertrouwde omgeving waar hij
of zij op terug kan vallen zolang dat
nodig is. 

Samenwerking tussen partijen loont
Initiatiefnemer is het Medisch Coördi na -
tie Centrum Flevoland (MCC), een
 samenwerkingsverband van zorgaanbie-
ders in Noord- en Oost-Flevoland. De
online wereld wordt samen met Monky -
bizniz ontwikkeld. De Ontwikkelings -
maatschappij Flevoland bv (OMFL)
bracht de diverse partijen met elkaar in
contact. Overige betrokken deelnemers
zijn Formlab en Windesheim Flevoland. 

Kansen benutten
Partijen hebben gebruik gemaakt van de
financiële regeling Kansen voor Flevo -
land van Research & Develop ment van
de OMFL. 

Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met  Karin Senf; 
projectleider Innovatie & Ontwikkeling
06 2020 96 13.

ROC: Centrum voor
Innovatief Vakmanschap voor
Creatieve Industrie
Amsterdam Creative Business (ACB)
League is een gezamenlijk project van
ROC Amsterdam en Hogeschool Inhol -
land. Doel is enerzijds om samen met de
beroepsopleidingen gericht op de crea -
tieve industrie, het ondernemerschap in
deze sector een impuls te geven en te
professionaliseren. Ander zijds is het
project erop gericht innovatieve produc-
 ten en diensten te ontwikkelen samen
met de sector. Met dit project willen ROC
Amsterdam en Hogeschool Inholland
nadrukkelijk en vanuit de Human Capital -
lijn het cluster Creatieve Industrie in de
metropoolregio ondersteunen. Beiden

omarmen de internationale ambities
van de Board rond het creatieve cluster
en de breed gevoelde wens om meer
’business’ te ontwikkelen binnen en
vanuit het cluster. Mirjam Riethof licht
toe: “De Creatieve Industrie (Media,
ICT, kennis en kunst) is na de sector
Financiële- en Zakelijke Dienstverlening
de grootste in de metropoolregio
Amsterdam. Deze eigenzinnige en ver-
snipperde sector is een groeimarkt met
potentie om invulling te geven aan de
ambitie van Amster dam als World Smart
Capital.“ Tine van Heerikhuize voegt
daaraan toe: “United Broadcast, MC
Theater, IBM en Rabobank Amsterdam
behoren reeds tot de geïnteresseerde
ondernemingen. In Amsterdam is goed

contact  gelegd met de initiatiefnemers
van Performing Business, de TV Aca de -
mie, GNR8 en House of Denim. Het
project sluit naadloos aan bij de be-
staande infrastructuur rondom de crea -
tieve sector  binnen Amster dam.” De
betrokken onderwijsinstellingen heb-
ben een projectvoorstel en subsidie-
aanvraag ingediend bij het Rijk in het
kader van de lopende tender voor
Centra voor Innovatief Vak man schap.
De tender sluit aan bij de Human
Capitalagenda Creatieve Indu s trie het
Topsectorenbeleid van het Rijk. Zowel
Riethof als Van Heerikhuize zijn over-
tuigd van de waarde van hun initiatief
voor de innovatiekracht van de crea -
 tieve industrie in de metropoolregio.
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ECN: Energieonderzoek en 
-onderwijs trekken samen op
De Energy Academy Europe (EAE) en
Energy research Centre of the Nether -
lands (ECN) gaan samenwerken op het
gebied van energieonderwijs- en
 onderzoeksactiviteiten. 

Door de ondertekening van een
Memo randum of Understanding (MoU),
met een looptijd van vijf jaar, geven
beide partijen ondersteuning aan de
noodzakelijke transitie naar betrouw-
bare, duurzame en betaalbare energie-
oplossingen voor de toekomst. Enkele
belangrijke activiteiten die in de MoU
zijn vastgelegd bestaan uit de nauwe
samenwerking als strategische kennis
partners, gezamenlijk onderzoek en
kennisuitwisseling. 

EAE
De EAE is een internationaal center of
excellence voor energie onderwijs, on-
derzoek en innovatie. De EAE beoogt
bij te dragen aan de transitie naar een
betrouwbare, duurzame en be-
taalbare energievoor-
ziening. De

EAE staat open voor alle mensen, orga-
nisaties en bedrijven die mee willen
werken aan een duurzamere energie-
toekomst. Meer  informatie is te vinden
op de EAE website www.energyaca-
demy.org. 

ECN
ECN is het grootste onderzoeksinsti-
tuut in Nederland op energiegebied.
Het heeft een sterke internationale po-
sitie op het gebied van zonne-energie,
wind energie, beleid- en strategiestu-
dies, biomassa, energie efficiency en
milieuonderzoek. Hier wordt kennis en
techno logie ontwikkeld met en voor de
markt die een transitie naar een duur-
zame energiehuishouding mogelijk
maken. ECN richt zich met het energie-
onderzoek op een duurzame energie-
voorziening: veilig, efficiënt, betrouw-
baar en milieuvriendelijk. Daarbij voert
ECN ook onderzoek uit naar toekomst-
mogelijkheden en economische achter-
gronden op energiegebied. ECN heeft
vestigingen in Petten, Amsterdam,

Eindhoven, Wieringer meer,
Brussel en China. 

Meer informatie: Florentine de Maar,
persvoorlichter, tel. 06- 12 79 81 23 (de-
maar@ecn.nl). Zie ook: www.ecn.nl

UvA-HvA: Nieuw Humanities
Center in Amsterdam van start
Het geesteswetenschappelijk onderzoek
in Nederland staat al enige tijd onder
druk. De KNAW kiest ervoor dit maat-
schappijbrede, waardevolle onderzoek
een flinke impuls te geven. De Akade -
mie investeert de komende jaren
 substantieel in het verhogen van de
kwaliteit en samenhang van het weten-
schappelijk onderzoek dat wordt uitge-
voerd binnen haar geesteswetenschap-
pelijke instituten. De Akademie werkt
toe naar de totstandkoming van één
 samenhangende organisatie voor al
haar geesteswetenschappelijk onder-
zoek en collectiebeleid en –beheer. Een
investeringsprogramma ter waarde van
15 miljoen euro moet uiteindelijk leiden
tot een hoofdzakelijk in Amsterdam
 gevestigd KNAW Humanities Center,
dat bestaat uit een cluster van geestes-
wetenschappelijke instituten. Vanuit het
centrum zal samenwerking worden aan-
gegaan met zowel geesteswetenschap-
pelijke instituten en faculteiten binnen
en buiten Nederland als met innovatieve
bedrijven (ICT en creatieve industrie). 

Voor meer informatie: www.knaw.nl 
Collegereeks over het ‘jongens-
probleem’ Aftrap voor meerjarig
 onderzoeksproject

HVA: Jongensprobleem
In het hoger onderwijs blijven jongens
achter bij meisjes. Wat is er aan de hand?

Beiden zijn erkentelijk voor de hulp van
de dienst Economische Zaken van de
gemeente Amsterdam en het Board -
secretariaat. “De introducties in Den

Haag en strategische adviezen zijn
 absoluut waardevol”, aldus Riethof en
Van Heerikhuize. 
*Economische Verkenningen MRA 2011. 

Voor meer informatie: 
Tine van Heerikhuize 
(tine.vanheerikhuize@inholland.nl)
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Die vraag staat centraal bij de college-
reeks Jongens wat is er aan de hand?
Het is de aftrap voor een meerjarig
 interdisciplinair project om het ‘jongens-
probleem’ verder te onderzoeken.
Sprekers tijdens de colleges zijn onder
anderen Louise Gunning (voorzitter CvB
UvA/HvA), Paul Schnabel (directeur
Sociaal Cultureel Planbureau) en Louis
Tavecchio (em. hoogleraar Pedagogiek).
Het gaat niet goed met de onderwijs-
loopbaan van veel jongens in Neder -
land. Signalen worden steeds sterker
dat jongens onder hun niveau presteren
of voortijdig het onderwijs verlaten.
Hierdoor dreigen ze ook maatschappe-
lijk steeds meer buiten de boot te vallen.
De ‘jongenscrisis’ is niet langer alleen
een mediaverschijnsel. Een ronde langs
wetenschappers, wetenschapjournalis-
ten en reflective practioners leert dat
dit probleem algemeen wordt (h)erkend:
in onze samenleving doen jongens het,
vooral in het onderwijs, minder goed
dan meisjes. In deze collegereeks wordt
met verschillende experts de complexi-
teit van het 'jongensprobleem' scherper
in kaart gebracht.

De collegereeks vormt de aftrap van
een meerjarig project. Het project is een
samenwerking tussen het Instituut voor
Interdisciplinaire Studies aan de Univer -
si teit van Amsterdam en het Domein
Onderwijs en Opvoeding van de Hoge -
school van Amsterdam. Naast de colle-
gereeks omvat het project een onder-
zoek, klankbordgroepen en seminars.
Datum: 10 oktober t/m 19 december
(negen avonden), 20.00 – 21.30 uur.
Locatie: De Nieuwe Liefde, 
Da Costakade 102, Amsterdam

Voor meer informatie:Jens van Tricht,
tel.06 430 83 686 (J.H.vanTricht@uva.nl) 

ROC: Laboratoriumonderwijs
ROC Amsterdam, NOVA College en
Hogeschool InHolland hebben de han-
den ineen geslagen voor een belang-
rijke nieuwe impuls voor het laborato-

riumonderwijs binnen de metropool-
regio Amsterdam (MRA). Bedrijven en
kennisinstellingen in de clusters Life
Sciences en Food & Flowers hebben
behoefte aan gekwalificeerd en vol-
doende personeel en dus aan “state of
the art” labonderwijs. 
Hetzelfde geldt overigens voor bedrij-
ven en kennisinstellingen in de door het
Rijk benoemde Topsectoren chemie en
energie en waarbij de MRA ook belan-
gen heeft. Om aan de arbeidsvraag
vanuit de markt tegemoet te komen is
samenwerking tussen mbo en hbo-op-
leidingen cruciaal. Effectief doorlopende
leerlijnen zijn daarbij essentieel. 
Invulling geven aan vraagsturing is een
uitdaging die de onderwijspartijen graag
oppakken. Samen met een aantal be-
drijven en instellingen hebben ze een
projectvoorstel en subsidieaanvraag bij
het Rijk ingediend voor een zogenaamd
Centrum voor Innovatief Vakmanschap.
Het Rijk heeft hiervoor eerder in 2012
een tender geopend in het kader van
het Human Capital agenda binnen het
Topsectorenbeleid. 
Niek Persoon, clustermanager Life
Sciences & Chemistry bij Inholland licht
de plannen als volgt toe: “Met dit initia-
 tief realiseren wij met alle relevante par-
tijen in de laboratoriumtechniek de
 cruciale verbinding binnen de doorlo-
pende kennislijn (v)mbo- hbo -wo in het

belang van de arbeidsmarkt. Tevens
zetten wij hiermee vanuit het onderwijs
onze eerste stappen op integrale pro-
jectsamenwerking met ondernemer(s)
en overheid.” Zijn plannen passen
goed bij de ambities die de betrokken
clusters in het kader van de Kennis &
Innovatie Agenda van de Board heb-
ben geformuleerd. 
Niek merkt op dat hij blij is met de
 ondersteuning die hij vanuit het Board-
secretariaat, de gemeente Amsterdam,
de AIM en de KvK Amsterdam heeft
ondervonden. Hij complimenteert hen
voor de enthousiaste houding, het pro-
actief meedenken en de strategische
advisering. Het initiatief past bovendien
goed bij de doelstellingen van het
Actie plan Arbeidsmarkt en Onderwijs
van de Board, ook omdat het probeert
in te spelen op het Topsectorenbeleid
van het Rijk.

Voor meer informatie: 
Johan de Jong (j.djong@rocva.nl) of 
Tine van Heerikhuize 
(tine.vanheerikhuize@inholland.nl).

VU: Plannen voor nieuwe
 impuls Bèta-onderwijs 
Naast de aandacht voor techniek is
bèta-onderwijs cruciaal om de kennis-
positie van Nederland te behouden en
haar innovatiekracht te versterken. Het
vervult een wezenlijke rol bij alle lande-
lijke Topsectoren en de zeven sterke
clusters in de metropoolregio Amster -
dam. Goed en aantrekkelijk bèta-onder -
wijs op het voortgezet onderwijs (havo
en vwo) is van cruciaal belang voor de
kwantiteit en de kwaliteit van de in-
stroom bij de bèta-opleidingen van het
wo en hbo en onontbeerlijk om de am-
bities zoals die in de Kennis & Innovatie
Agenda van de Board zijn verwoord, te
kunnen realiseren.

Betapartners krijgt veel erkenning
Juist om deze reden is indertijd
Bètapartners opgericht, een samenwer-
kingsverband met als founding fathers
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de UvA, de VU, de HvA en InHolland en
30 scholen in het voorgezet onderwijs.
Bètapartners is een ontmoeting- en
 uitwisselingsplatform waarin scholen,
instellingen in het hoger onderwijs en
het bedrijfsleven samenwerken.
Doelstelling is dat meer jongeren voor
het bètaprofiel en vakken kiezen dan
voorheen door het onderwijs spannen-
der en uitdagender te maken. Dat heb-
ben ze de afgelopen jaren met gerichte
acties al zeer succesvol gedaan op tal
van scholen in het voortgezet onderwijs
in de metropoolregio Amsterdam (MRA).
Het project heeft veel erkenning gekre-
gen en is zelfs uitgeroepen tot het beste
van Nederland, qua harde resultaten.

Opschaling en meer kwaliteit
Bètapartners door samenwerking
In de afgelopen periode hebben Bèta -
partners en de Board gekeken of en
hoe dit succesvolle project kan worden
voortgezet, maar ook hoe opschaling
en een bredere uitrol binnen de MRA
mogelijk is. Inmiddels is ook de gemeen -
te Amsterdam via de dienst Economi sche
Zaken betrokken. Bètapartners is in
 beginsel bereid bevonden tot continu-
ering en opschaling, en wil dat koppe-
len aan kwalitatieve verdieping van de
aanpak. Gesprekken lopen over de
vraag onder welke voorwaarden de
 beoogde opschaling en verbrede uitrol
te realiseren valt.

Voor meer informatie: Aukje Schep
(a.schep@dienst.vu.nl)

KNAW: Kennisinstellingen en
bedrijfsleven op de bres voor
de kenniseconomie 
Bedrijfsleven en kennisinstellingen heb-
ben de handen ineengeslagen voor de
toekomst van de Nederlandse kennis-
economie. Nederland heeft de ambitie
om in de wereldtopvijf van kenniseco-
nomieën te komen, maar zal structureel
meer moeten investeren om dit doel te
realiseren. Dat stellen de HBO-raad, de
KNAW, MKB Nederland, NWO, TNO,

VNO-NCW en de VSNU in een manifest
dat op 3 september het licht zag. 

Voor meer informatie: www.knaw.nl 

KNAW: Eerste weekeinde
 oktober kloppend hart
Oktober Kennismaand 
Voor het eerst stond tijdens de Oktober
Kennismaand een weekeinde geheel in
het teken van wetenschap en technolo-
gie. Op zaterdag 6 en zondag 7 oktober
kon iedereen de fascinerende wereld

van wetenschap en technologie ont-
dekken. Organisaties in heel Nederland
openen hun deuren en laten de bezoe-
kers kennismaken met spannende
 experimenten en interessante hightech-
activiteiten. Het Weekend van de Weten -
schap maakte deel uit van Oktober
 kennismaand, het jaarlijkse landelijke
wetenschapsfestival voor alle leeftijden.
Deze maand kun je in meer dan hon-
derdvijftig organisaties door het hele
land boeiende en leerzame ervaringen
opdoen. 

Zie ook www.knaw.nl

HvA: Ondertekening
 overeenkomst HvA en UAF
Op 26 september ondertekenden Jet
Bussemaker en Ruud Lubbers, voorzit-
ter UAF, het convenant voor de samen-
werking  tussen de HvA en de Stichting
voor Vluchte ling  studenten UAF. ‘Studie,
stages, jobs, de hele rimram: we gaan
ervoor!’ aldus een enthousiaste Lubbers.

Aan de HvA studeert het grootste aan-
tal vluchtelingstudenten van alle univer-
siteiten en hogescholen in Nederland.
Met de samenwerking willen de HvA en
het UAF die 80 studenten zo goed

 mogelijk ondersteunen bij de studie.
Het samenwerkingsprogramma bestaat
onder andere uit taalbegeleiding, een
buddysysteem, aansluiting bij het inter-
nationale Scholars at Risk-netwerk en
het creëren van begrip voor deze groep
bij medewerkers en studenten.

Amsterdam: gebouwd op verschillen
Bussemaker staat stil bij het open, gast-
vrije karakter van Amsterdam: ‘Hier
leven en werken mensen al eeuwen in
verdraagzaamheid.’ Deze gastvrijheid

wil de HvA in ere houden als grootstede-
lijke hogeschool, die midden in de
 samenleving staat. Burgerschap is het
verbindend uitgangspunt: ‘Dat betekent
dat iedereen het op zijn eigen manier
kan doen, maar dat we ook aan iedereen
iets vragen: betrokkenheid en verant-
woordelijkheid.’

De moed om te zeggen: ‘ik ga eruit!’ 
‘Mevrouw Bussemaker, u bent niet te
stoppen’, aldus Lubbers. ‘Uw hoge-
school daagt niet alleen vluchteling-
studenten, maar alle studenten uit en
zegt: ga eens kijken hoe interessant het
is dat mensen verschillend zijn.
Vluchtelingen zijn geen zielige mensen,
het zijn sterke mensen, die bij strijd en
oorlog de moed hebben gehad om te
zeggen: “Ik ga eruit!” Ze kunnen een
bijdrage leveren aan de maatschappij
waar ze heen gaan.’

Bussemaker en Lubbers tonen zich trots
en verheugd bij de ondertekening. Ze
spreken de hoop uit dat dit initiatief
 navolging krijgt bij andere hogescholen. 

Voor meer informatie: 
Nancy Tuhuteru, programmamanager
(n.c.tuhutera@hva.nl).
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AEB Afvalenergiebedrijf en
INASHCO tekenen samen-
werkingsovereneenkomst 
Het Afval Energie Bedrijf (AEB) te Am -
sterdam en Inashco gaan de recycling
van bodemassen verder optimaliseren. 
In juli 2012 hebben AEB en Inashco een
vervolg gegeven aan de eerder geslo-
ten intentieverklaring om in samenwer-

king met de TU Delft een project te
starten waarbij het uitgangspunt is om
de minerale bodemasfractie maximaal
nuttig toe te passen. AEB en Inashco
gaan nu de eerste fase van dit project
realiseren en Inashco’s ADR technologie
plaatsen op het terrein van AEB. Bij de
op te richten ADR-installatie zal naast
de verbeterde non ferro terugwinning
de nadruk komen te liggen op verbete-
ring van de kwaliteit van de minerale
restfractie. 
In de komende weken zullen alle tech-
nische details worden uitgewerkt en de
verwachting is dat de ADR installatie
tegen het eind van het jaar op het ter-
rein van AEB geplaatst zal gaan worden. 
De TU Delft en AEB ontwikkelden al
eerder een deel van de technologie om
de fijne fractie van bodemassen te be-
handelen. De destijds ontwikkelde en
gepatenteerde technologie zal in com-
binatie met Inashco’s ADR technologie
leiden tot nieuwe toepassingsmogelijk-
heden van bodemasmineralen. “Een
project in het hart van onze Greendeal

ambities om tot volledig hergebruik
van bodemassen te komen”, aldus Jaap
Pranger, directeur operationele en
commerciële zaken AEB. 

Meer informatie: 
Miek Gorter, Marketing en
Communicatie AEB, tel. 020 587 61 13
(gorter@afvalenergiebedrijf.nl).

Zuidas: Dok forse  impuls voor
Amsterdam
In juli hebben Rijk, gemeente Amster -
dam, Stadsregio Amsterdam en de
 provincie Noord-Holland een besluit
genomen over het project ZuidasDok.
Dit besluit, in de vorm van een struc-
 tuurvisie en een bestuursovereenkomst,
omvat het uitbreiden van Station
Amsterdam Zuid, het uitbreiden en
 ondergronds brengen van de A10-zuid,
het inrichten van de openbare ruimte
en het inpassen van het stedelijk en
 regionaal openbaar vervoer. Met deze
investering kan Zuidas zich de komende
decennia verder ontwikkelen tot een
nieuw stadscentrum voor wonen,
 werken en winkelen.

De A10 zal in de toekomst ter hoogte
van het centrum van Zuidas onder-
gronds liggen. Dit is nodig om ruimte
te maken voor een aanpassing en
 toekomstige uitbreiding van station
Amsterdam Zuid, dat nu tussen de
 rijbanen van de A10 ligt ingeklemd.

Station Amsterdam Zuid is een van de
snelst groeiende stations van Neder -
land. Het station breidt daarom fors uit
en wordt een moderne terminal voor
openbaar vervoer met bussen, trams,
fietsenstallingen en taxiplaatsen direct
bij de stationsentrees. Het deels onder-
gronds maken van de A10 zorgt tegelij-
kertijd voor vermindering van de
 milieu- en geluidsbelasting waardoor
meer woningbouw, met bijbehorende
voorzieningen in het centrum van Zuid -
as mogelijk wordt. De A10 wordt uitge-
breid met extra rijstroken om de door-
stroming van het verkeer te verbeteren.

De eerste voorbereidende werkzaam-
heden beginnen in 2013. De trein,
metro, bus en tram blijven tijdens de
werkzaamheden functioneren en het
station en de haltes blijven toeganke-
lijk. De tunnels van de nieuwe A10
komen naast de huidige A10. Daarom
hoeven tijdens de werkzaamheden de
rijstroken niet langdurig te worden af-
gesloten.
Projectorganisatie ZuidasDok is een
 samenwerking van Rijkswaterstaat,
ProRail en gemeente Amsterdam. 

Zie www.zuidasdok.nl. (info@zuidas.nl).
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KNAW: Jaarrede scheidend
president Robbert Dijkgraaf:
“Het nut van nutteloos
 onderzoek”
In 1939 bezochten 44 miljoen mensen de
New York World’s Fair. Het thema was
’de wereld van morgen’. Maar de twee
vindingen die als geen ander de toe-
komst zouden kleuren, kon men daar
niet zien: kernenergie en de computer.
Toch lag hun basis om de hoek. 

In 1921 verscheen het essay ’The useful-
ness of useless knowledge’ van de Ame -
rikaanse onderwijskundige Abraham
Flexner. Het was een gepassioneerde
verdediging van de waarde van de vrij
rondwarende en scheppende geest, en

een scherpe veroordeling van de toen-
malige universiteiten in de Verenigde
Staten, die veel te veel nadruk legden
op de praktische kant van kennis. Zo
kon je op Columbia University een
 cursus volgen hoe je een schoenenwin-
kel opzette. Het was Flexners vaste
overtuiging dat naarmate onderzoekers
minder met onmiddellijke toepassingen
werden geconfronteerd, ze meer zouden
bijdragen aan het uiteindelijke maat-
schappelijke welzijn. 

Flexner heeft zijn gelijk kunnen bewijzen.
Kort na het verschijnen van zijn publica-
tie werd hij door twee filantropen bena-
derd die een aantal weken voor de

crash van Wall Street hun warenhuis
hadden verkocht. Ze verzochten
Flexner een onderzoeksinstituut op te
zetten en zo werd hij in 1930 de eerste
directeur van het Institute for Advanced
Study in Princeton.

De onvoorziene toepassingen kwamen
sneller dan verwacht. Een van Flexners
eerste benoemingen – na Albert Einstein
– was die van de Hongaarse wiskundige
John von Neumann, misschien wel het
grootste genie van de twintigste eeuw.
Zijn geest richtte zich op alles waar wis-
kunde bij gebruikt werd. Zo ontwierp
hij de economische speltheorie en
deed berekeningen aan de waterstof-
bom. Von Neumann was ook geïnteres-

seerd in de abstracte ideeën over een
elektronische rekenmachine. Eind jaren
veertig werd onder zijn supervisie in de
kelder van het Institute for Advanced
Study de eerste volledig programmeer-
bare computer gebouwd. En Von
Neumanns blik reikte nog verder. 
’s Avonds, als de ingenieurs naar huis
waren, gebruikte hij de computer om
de eerste weervoorspellingen te doen. 

Deze en dergelijke voorbeelden verkla-
ren de diepe overtuiging waarmee de
KNAW blijft hameren op de erkenning
van het belang van fundamenteel weten-
schappelijk onderzoek voor de maat-
schappij en voor de economie. De

vraag die mij de afgelopen jaren het
meest gesteld is, is de vraag hoe het
staat met de Nederlandse wetenschap.

Toen Leonard Brezjnev gevraagd werd
in één woord samen te vatten hoe het
met de Sovjet-Unie ging, was zijn ant-
woord: ’Goed.’ Toen hem vervolgens werd
gevraagd wat zijn antwoord zou zijn als
hij twee woorden mocht gebruiken,
 vervolgde hij: ’Niet goed.’

Het gaat goed met de Nederlandse
wetenschap. Er is veel kwaliteit. Ook de
afgelopen jaren zijn er geweldig presta-
ties geleverd. Nederland is een voor-
aanstaand wetenschapsland dat overal
in de wereld gerespecteerd is. We
staan in hoog in menig ranglijstje. 

Maar het gaat ook niet goed. Het is ons
vooralsnog niet gelukt die uitstekende
prestaties in financiële ruimte te vertalen.
Als we deze trend niet ombuigen, kun-
nen we de komende generaties slechts
een bleke toekomst voorhouden. 

De afgelopen jaren werden gekenmerkt
door een moeizame discussie over
 innovatiebeleid en de topsectoren, ge-
troebleerd door een vorm van magisch
denken waarbij het gat van de wegge-
vallen aardgasbaten gevuld zou kunnen
worden door één en dezelfde euro voor
fundamenteel wetenschappelijk onder-
zoek tweemaal uit te geven. 

Opmerkelijk in dat verband is het niet
mis te verstane signaal dat de Europese
Commissie ons vorige week gaf. Ik
 citeer uit de aanbevelingen van de
Commissie aan ons kabinet naar aanlei-
ding van de in Brussel ingediende
 begrotingsplannen: “Daarnaast kan het
negeren van fundamenteel onderzoek
en het bevorderen van toegepast on-
derzoek op lange termijn de groeivoor-
uitzichten van de economie schaden.
Wat dat betreft is het zorgwekkend dat
NWO in het kader van de ”topsector”-
aanpak een aanzienlijk deel van de
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middelen voor fundamenteel onder-
zoek heeft bestemd voor toegepaste
doeleinden.” 

Dat kritische Europese geluid is welkom
en terecht. Nederland kan niet anders
gezien worden dan als op de eerste
plaats een belangrijk kennisknooppunt
binnen Europa. Te weinig wordt weten-
schap uitgelicht als een thema waar
Europa aantoonbaar werkt, of het nu
gaat om deeltjesversnellers of om digi-
tale historische archieven. De afgelopen
twintig jaar is de concurrentiekracht van
ons continent op dit vlak sterk gegroeid. 

Dat past ook in een lange traditie. De
geboorte van de moderne wetenschap
in de vroege zeventiende eeuw is in
 essentie een Europese zaak. Boeken,
ideeën, uitvindingen en experimenten
werden toentertijd al vrijelijk uitgewis-
seld. Het Europese onderzoeksgebied
bestond al eeuwen voordat het door
Brusselse ambtenaren werd  geformali-
seerd. Europa was het domein van
Erasmus, Huygens en De Groot. Juist
Nederland is het aan zijn stand ver-
plicht de visie op Europa als eeuwen-
oud kenniscontinent te omarmen. 

Terugkijken is altijd makkelijker dan
vooruitzien. Het is zuur te constateren
dat de landen die we de afgelopen jaren

zo vaak ten voorbeeld hebben gesteld
vanwege hun inspirerende kennisbeleid
– Zweden, Denemarken, Finland en
met name Duitsland – niet alleen sterker
uit de financiële crisis van 2008 zijn
 gekomen, maar zich ook in de huidige
eurocrisis wederom positief weten te
onderscheiden.  
“Dames en heren politici, hoeveel
 bewijs verlangt u nog?” aldus Robbert
Dijkgraaf

TCS: Amsterdam Marathon
loopt voor VUmc CCA
Op 21 oktober vond de 37e TCS Amster -
dam Marathon plaats, met 37.000 deel-
nemers de grootste marathon van
Neder land. VUmc Cancer Center
Amsterdam is door Tata Consultancy
Services (TCS) gekozen als het goede
doel van de marathon. Lopers en spon-
sors droegen samen bij aan grensver-
leggend onderzoek om zorg voor  men -
sen met kanker te verbeteren. VUmc
Cancer Center Amsterdam (CCA) doet
onderzoek naar nieuwe behandelingen
en diagnostische tests en biedt patiën-
ten de optimale, geïndividualiseerde
medische zorg en aandacht,  volgens de
nieuwste inzichten. Met de opbrengst
van de Amsterdam Marathon kan ver-
der geïnvesteerd worden in top onder-
zoek en de meest geavanceerde appa-
ratuur voor diagnose en behandeling. 

Vanuit VUmc CCA liepen maar liefst 100
mensen, medewerkers en familieleden,
mee. Ze hebben niet alleen een mooie
sportieve prestatie geleverd maar ook
fondsen geworven voor VUmc CCA.
Sander van der Laan, voorzitter van
Stichting VUmc CCA: “Fantastisch dat
TCS Amsterdam Marathon haar steun
wilde geven aan VUmc CCA. Sport en
gezondheid gaan hand in hand. Fijn
dat veel lopers en bedrijven hun steen-
tje hebben bijgedragen.”
De marathon is gelopen, u kunt echter
nog steeds een bijdrage leveren. 

Kijk voor meer informatie 
vumc.nl/cca-tcsamsterdammarathon. 

VU: Profileringsplannen goed
beoordeeld
De VU heeft goede plannen voor onder-
 wijskwaliteit en studiesucces, het onder-
wijsaanbod, onderzoek en valorisatie. 
Dat zegt de Reviewcommissie Hoger
Onderwijs en Onderzoek, onder leiding
van Frans van Vugt, die deze week
haar advies uitbracht aan staatssecreta-
ris Halbe Zijlstra (OCW) over de profi-
leringsplannen en de prestatieafspra-
ken van de Nederlandse universiteiten.

De commissie noemt de doelen die de
VU zich stelt voor excellentie bij studen-
ten en docentkwaliteit ambitieus en
 realistisch. Ook roemt de commissie de
profilering in het onderzoek, waarbij de
zwaartepuntvorming rond de vier instel-
lingsbrede thema’s (human health and
life sciences, connected world, science
for sustainability en professional services)
een belangrijke rol speelt. Valorisatie,
waarbij onder andere het Technology
Transfer Office een belangrijke rol
speelt, is belangrijk voor de VU, wat
een positief oordeel van de commissie
oplevert.

Samenwerking VU en UvA
De voorgenomen samenwerking tussen
de VU en de UvA kon niet worden mee-
gewogen bij de beoordeling, omdat dit

Robbert Dijkgraaf



niet paste in het beoordelingskader.
René Smit, voorzitter van het College
van de Bestuur van de VU: “UvA en VU
sluiten met de Amsterdam Academic
Alliance naadloos aan bij de doelstellin-
gen uit de strategische agenda van OCW
en de Amsterdam Economic Board.” 

Hij vindt het daarom jammer dat de
AAA niet is meegenomen in de beoor-
deling. Volgens Smit had de VU beter
dan voldoende gescoord op de aan-
sluiting op het stelsel als de commissie
de samenwerking tussen VU en UvA
wel had meegenomen in de beoorde-
ling. De komende periode hebben de
beoordeelde instellingen gesprekken
met OCW over de prestatieafspraken.
Het ministerie besluit uiterlijk 1 novem-
ber over de verdeling van een beperkt
deel van de onderwijsbudget dat
 samenhangt met de prestatieafspraken
en de instellingsprofilering. 

Voor meer informatie: Aukje Schep
(a.schep@dienst.vu.nl)

ECN zet deuren open voor
bedrijven
Veel interesse voor kennismakingsmid-
dag ECN: Circa 120 bezoekers, meren-

deel bedrijven uit het MKB, kwamen
naar het ECN-terrein in Petten.

ECN zoekt partijen om mee samen te
werken in het ontwikkelen van nieuwe
technologie. Op 26 september opende
ECN haar deuren voor geïnteresseerde
ondernemers. Circa 120 bezoekers ver-
tegenwoordigden een scala van bedrij-
ven met uiteenlopende activiteiten, van
energieproducenten en (groot)verbrui-
kers van energie tot apparatenbouwers
en toeleverende industrie. Naast
 vertegenwoordigers van grote bedrijven
waren ook veel MKB-ondernemers naar
Petten gekomen.

Paul Korting, CEO van ECN, benadrukt
in zijn welkomstwoord het belang van
samenwerking tussen al deze partijen
bij het ontwikkelen van nieuwe techno-
logie voor de markt, de missie van ECN.
“Wij ontwikkelen kennis en technologie
voor de transitie naar een duurzame
energiehuishouding. Dat kan alleen
door ketens te organiseren van appara-
tenbouwers, technologieleveranciers
en eindgebruikers.” Hij nodigde de
aanwezigen uit om tijdens de middag
ideeën op te doen over hoe zij nieuwe
business kunnen ontwikkelen met
 behulp van bij ECN aanwezige kennis
en technologie. Ook wees hij op de
mogelijkheid samen te werken in een
Topconsortium voor Kennis en Innova -
tie (TKI)  en zo gebruik te maken van
 innovatiegeld van de overheid.

Resultaten
Jan-Willem Könemann, Sales Manager
bij Royal Dahlman, vertelt hoe zijn be-
drijf met ECN samenwerkt om nieuwe
technologie voor biomassavergassing
(MILENA/OLGA) te vermarkten.
Volgens Könemann heeft de samen-
werking de business development bij
Dahlman veranderd: “Met deze nieuwe
technologie hebben we een unieke
 positie. In plaats van te concurreren met
bedrijven die vergelijkbare producten
aanbieden, moeten we nu zorgvuldig

de klanten selecteren bij wie we deze
nieuwe technologie kunnen implemen-
teren. Klanten bellen mij in plaats van
andersom.”

Meer weten of ook een keer kennis-
maken met ECN? Neem contact op
met Bas van Bree via vanbree@ecn.nl.

Greenport Aalsmeer:
Bestuurlijke Conferentie
 huisvesting arbeidsmigranten
regio Greenport Aalsmeer
Gemeente Aalsmeer heeft 26 septem-
ber samen met de stichting Greenport
Aalsmeer een regionale bestuurlijke
conferentie over de huisvesting van ar-
beidsmigranten georganiseerd. Naast
de verantwoordelijke bestuurders van
de gemeenten Aalsmeer, Nieuwkoop,
Kaag en Braasem, Haarlemmermeer,
Amstelveen, Uithoorn, de Ronde Venen
en de Provincie Noord-Holland, waren
ook bestuurlijke vertegenwoordigers
van werkgevers-, en werknemersorgani-
saties, het Ministerie van Binnenlandse
Zaken, woningcorporaties en andere
regionale huisvesters aanwezig. Wet -
houder Economische Zaken van Aals -
meer en Bestuurlijke trekker Regionale
Convenant huisvesting arbeidsmigran-
ten Greenport Aalsmeer Ad Verburg:
‘De arbeidsmigranten leveren een be-
langrijke bijdrage aan de omzet van
Greenport Aalsmeer en zijn dus belang-
rijk voor de Nederlandse economie. We
moeten samen op korte termijn afspra-
ken maken over meer èn betere huis-
vesting in het belang van de Europese
arbeidsmigrant en de economie.’

Op 28 maart 2012 is door de Minister
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijks -
relaties en een aantal landelijke organi-
saties van gemeenten, woningcorpora-
ties, werkgevers en werknemers de
nationale verklaring (tijdelijke) huisves-
ting van EU-arbeidsmigranten onderte-
kend. Minister Spies vraagt onze regio
om nog voor het einde van dit jaar con-
crete bestuurlijke afspraken te maken
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tussen gemeenten, werkgevers en
 huisvesters. Om tot deze afspraken te
komen is het traject opgedeeld in twee
bijeenkomsten. De eerstkomende
 bijeenkomst zal met name worden ge-
bruikt om te inventariseren wat de
 gemeenschappelijke ambities op het
gebied van huisvesting van arbeidsmi-
granten zijn. De inzet is om tijdens de
tweede bijeenkomst te komen tot con-
crete bestuurlijke afspraken. Deze bij-
eenkomst zal in januari 2013 plaats-
vinden.

Loyens & Loeff: 
In house-workshops over 
de Werkkostenregeling 
Nog even en de Werkkostenregeling
(WKR) is een feit. Op 1 januari 2014
geldt de WKR voor iedere werkgever.
Wij helpen u graag bij een soepele 
overstap naar dit nieuwe fiscale regime
voor vergoedingen en verstrekkingen. 

De ‘in house’-workshop (maatwerk)
biedt vele voordelen zoals zelf het tijd-
stip en het aantal deelnemers te bepalen
en de presentatie en casus zo veel mo-
gelijk af te stemmen op de organisatie
en de vragen van de medewerkers.

Na een theoretische basis, gaat men
samen aan de slag met praktijksituaties.
Aandacht voor onder meer de gevolgen
voor de vaste kostenvergoeding, de
WKR-rekentool, gevolgen voor cafetaria-
systemen en arbeidsrechtelijke aan-

dachtspunten, zoals aanpassing van
 arbeidsvoorwaarden. 
Ook de relevante aspecten voor de be-
lastingheffing, sociale zekerheid en het
arbeidsrecht blijven niet onbesproken.
Daarnaast wordt een uitgebreid pakket
met fiscale en arbeidsrechtelijke informa-
tie alsook de WKR-rekentool beschik-
baar gesteld. Het stellen van vragen en
het delen van uw eigen ervaringen is
een integraal onderdeel.

Voor meer informatie: Maarten Kleine
Kalvenhaar, tel. 020 578 88 94, 
maarten.kleine.kalvenhaar@loyens-
loeff.com. Zie ook www.loyensloeff.com. 

DEA: Samenwerking met 
Brevidius 
Vorige maand zijn DEA bv en Brevidius
een strategische samenwerking aange-
gaan ter versterking van de cinnovate

creative building solutions. De samen-
werking stelt beide bedrijven in staat
binnen gebouwen voortaan geïnte-
greerde offline gebouw-gebonden-
 installaties en online community services
aan te bieden. Dit vergroot de flexibili-
teit van vaste systemen in een gebouw
en biedt de gebruiker betere toegang
tot online diensten. Naast de strategi-
sche samenwerking heeft DEA bv een
direct belang genomen in Brevidius in
de vorm van aandelen en een positie in

het bestuur. CEO Pier Tholen zal zich
voortaan voornamelijk richten op de
commerciële en technische aspecten
binnen Brevidius. Wiebe Dugour zal
als CFO plaatsnemen in het bestuur
van Brevidius. 

Voor meer informative: Sietse Dugour,
DEA (info@cinnovate.nl) of Pier Tholen,
Brevidius (pier.tholen@brevidius.nl).

Science Park Amsterdam:
Nieuwbouw Life Science 
In Science Park Amsterdam (SPA) wordt

momenteel de laatste hand gelegd aan
het nieuwe laboratorium- en kantoorge-
bouw Matrix VI. Dit “Next Generation”
Life Science gebouw biedt ruimte aan
spin offs vanuit de Amsterdamse ken-
nisinstellingen en aan (internationale)
vestigingen van Life Science bedrijven.
Het gebouw is ca. 6.000 m2 groot, telt
vijf verdiepingen en bestaat voor 60%
uit laboratoriumruimte. Het ontwerp is
van Ector Hoogstad Architecten. Bij de
ontwikkeling van het gebouw is grote
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VUmc: Nieuwe leden Raad van
Bestuur
Eind augustus zijn Fred Plukker en
Frans Corstens tot nieuwe leden van de
Raad van Bestuur van VUmc benoemd.
Nieuwe benoemingen waren nodig na
het terugtreden van Elmer Mulder en
Wouter van Ewijk. Wim Stalman blijft de
functie als vice-voorzitter en decaan
vervullen.
De heer Plukker (1948) is klinisch psycho-
 loog en heeft een lange staat van dienst
als interim ziekenhuisbestuurder, laatste-
lijk onder andere bij het Deventer Zie -
ken huis, St. Maartenskliniek te Nijme -
gen en Westfriesgasthuis te Hoorn. 
De heer Corstens (1944) was aanvanke-
lijk internist, daarna van 1985 tot 2008

medisch specialist nucleaire genees-
kunde in het UMC St. Radboud te
Nijmegen. Van 2008 tot 2012 was hij
vice-voorzitter van de raad van bestuur
en decaan van de medische faculteit.  

Voor meer informatie: 
Bernie Hermes, hoofd Communicatie
VUmc (b.hermes@vumc.nl).

KNAW: Hans Clevers nieuwe
 president KNAW
Geneticus en arts Hans Clevers studeer -
de geneeskunde en biologie en promo-
 veerde in 1985 aan de Universiteit
Utrecht. Daarna werkte hij als postdoc
aan Harvard University. Sinds 2002 is
Clevers hoogleraar moleculaire gene-
tica bij het UMC Utrecht. Van 2002 tot
2012 was hij directeur van het Hubrecht
Instituut, een van de zeventien institu-
ten van de KNAW.  Per 1 juni is hij be-
noemd tot president van de KNAW

Clevers ontving de afgelopen jaren tal
van prijzen voor zijn onderzoek, waar-
onder de Spinozaprijs (2001), de Louis-
Jeantet Prijs (2004), de Josephine
Nefkens Prijs voor Kankeronderzoek, de
Meyenburgprijs (beide in 2008), de Kolff-
prijs, de Ernst Jung Medical Award en
de Léopold Griffuelprijs (alle in 2011). In
2012 werden hem de Léopold Griffuel
Prijs, de William Beaumont Prijs en de

prestigieuze internationale Heineken -
prijs voor de Geneeskunde toegekend.
Ook werd hij benoemd tot Chevalier in
het Franse Legion d'Honneur en Ridder
in de Orde van de Nederlandse Leeuw.

Hans Clevers wordt gezien als een be-
vlogen, geëngageerd en inspirerend
wetenschapper die op zijn vakgebied
tot de wereldtop behoort. Clevers on-
derzoekt de gezonde en zieke darm.
Hij ontdekte dat er veel overeenkom-
sten bestaan tussen de normale ver-
nieuwing van darmweefsel en het
 ontstaan van darmkanker. Om nieuwe
behandelmethoden voor kanker te kun-
nen ontwikkelen, is een beter begrip
ervan cruciaal. Hans Clevers beschreef
de moleculaire signaalroutes die bij
kanker worden verstoord en vond een
eiwit dat specifiek is voor stamcellen in
de darm. Hij wist vervolgens uit individu-
 ele stamcellen ‘minidarmpjes’ te kwe-
ken. Het zijn de eerste stappen op weg
naar regeneratieve geneeskunde, in
casu de regeneratie van darmweefsel. 

Voor meer informatie: www.knaw.nl

UvA - HvA: Atzo Nicolaï benoemd
tot voorzitter Raden van Toezicht 
Mr. drs. Atzo Nicolaï is door de Minister
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
benoemd tot voorzitter van de Raad
van Toezicht van de Universiteit van
Amsterdam (UvA). Nicolaï is tevens
 benoemd tot voorzitter van de Raad
van Toezicht van de Hogeschool van
Amsterdam (HvA). Daarnaast treedt
drs. Lidwin van Velden toe tot de
Raad van Toezicht van de UvA.

Nicolaï volgt mr. Inge Brakman op, die
optrad als waarnemend voorzitter van
beide Raden van Toezicht. Van Velden is
de opvolger van ir. Hessel Linden bergh,
van wie de (tweede) termijn op 1 mei
afliep. De Raad van Toezicht van de
UvA bestaat per 1 juli uit Nicolaï,
Brakman, Van Velden en drs. Adri Baan;
de Raad van Toezicht van de HvA uit

Benoemingen/prijzen

Hans Clevers

aandacht besteed aan duurzaamheid
en is uitgegaan van de BREEAM kwalifi-
catie “Very Good” (normering voor
kantoren). Matrix VI onderscheidt zich
verder door de hoogwaardige afwerking,
de ruime daglichttoetreding, de flexibele
plattegronden en efficiënt ruimte ge-
bruik. Op de begane grond worden
 gezamenlijke werklounges en vergader-
ruimten gerealiseerd en komt een
LaPlace vestiging.
De ontwikkeling is mogelijk gemaakt
door Europese subsidie (EFRO gelden)
en door financiering door de gemeente
Amsterdam, de UvA Holding en Rabo -
bank Amsterdam. De VU heeft zich
 gecommitteerd aan een halve verdie-
ping in de nieuwbouw. Verder zullen er
diverse kleine Life Science bedrijven
 intrekken. Geert Haksteen (directeur
van MATRIX Innovation Center) zegt
dat er veel belangstelling is voor het
Science Park Amsterdam en voor deze
nieuwbouw in het bijzonder. Hij ver-
wacht in korte tijd een bezettingsgraad
van circa 85% te kunnen bereiken. 

Voor meer informatie: Raymond
Hogerwerf, Accountmanager Real
Estate MATRIX Innovation Center
 (r.hogerwerf@matrixic.nl).

AHK: Concertgebouworkest
en Conservatorium bundelen
krachten
Het Conservatorium van Amsterdam
(CvA) en het Koninklijk Concert gebouw -
orkest (KCO) hebben een  samen wer kings -
 overeenkomst gesloten met als doel
jong toptalent meer en betere mogelijk-
 heden te bieden om zich te ontplooien,
aan jonge musici  bijzondere carrière-
kansen beschikbaar te stellen en kennis
en expertise te delen. Het KCO en CvA
gaan samenwerken op de volgende
 terreinen: de KCO Orkestacademie, de
CvA Sweelinck Academie, de nationale
opleiding voor bijzonder begaafde
 kinderen vanaf acht jaar van het CvA,
de Nationale Master Orkestdirectie,
educatieve activiteiten en onderzoek.

Het Koninklijk Concertgebouworkest en
het Conservatorium van Amsterdam
hebben een gezamenlijke geschiedenis
die teruggaat tot de oprichting van het
orkest en het conservatorium 125 jaar
geleden. Veel leden van het KCO zijn
als hoofdvakdocent aan het CvA verbon-
 den. De bundeling van hun krachten
stelt het KCO en het CvA in staat nog
meer aandacht te schenken aan het
scouten en opleiden van uitzonderlijk

jong talent en het bieden van bijzonde -
re loopbaankansen aan deze talenten. 

Voor meer informatie: Maria Hagen
(maria.hagen@ahk.nl)

Arkin: Roads re-integratie 
van start!
Roads is onderdeel van Arkin en gespe-
cialiseerd in het re-integreren van men-
sen met psychische problematiek. Op
de nieuwe website www.roadsreinte-
gratie.nl kunnen werkgevers informatie
vinden over alle diensten die Roads aan
kan bieden in het kader van re-integra-
tie zoals verzuimpreventie, verzuimbe-
geleding en outplacement. Roads
biedt geen standaardtrajecten, maar
maatwerk. Door de individuele aanpak
en goede matching, leidt dit tot lang-
durige plaatsingen van cliënten in be-
taald werk. 

Roads heeft hiervoor het Blik Op Werk
keurmerk, een onafhankelijk keurmerk
voor de kwaliteit van diensten die bij-
dragen aan het duurzaam aan het werk
komen en blijven. 
Cliënten geven Roads een gemiddeld
rapportcijfer van een 7,5 en opdracht-
gevers een 8, zo blijkt uit het tevreden-
heidsonderzoek 2012 uitgevoerd door
Blik Op Werk.

Het team van Roads Re-integratie zal
werkgevers actief benaderen die wel-
licht gebruik willen maken van de dien-
sten van Roads. Om werkgevers maar
ook werknemers zo goed mogelijk te
woord te  staan, is er een speciaal tele-
foonnummer voor Roads Re-integratie
in het leven geroepen, te bereiken via
het nummer 023 543 1043. 

Vanaf nu is de website 
www.roadsreintegratie.nl online en is
ook de telefoonlijn open. 

Voor meer informatie: 
Lia Kloes, hoofd Trajectbureau 
023 542 1801 (lia.kloes@roads.nl)
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Nicolaï, ir. Bart Bleker en Monika Milz,
MBA. 
Dhr. mr. drs. A. Nicolaï (1960) is sinds 1
juni 2011 directeur van DSM Neder land.
Voor die tijd was hij Tweede Kamer lid
voor de VVD. Eerder was hij dat in de
periode 1998-2002. Van 2002 tot 2007
was Nicolaï achtereenvolgens staatsse-
 cre taris van Europese Zaken op het mi-
nisterie voor Buitenlandse Zaken in het
kabinet-Balkenende I, staatssecreta ris
van Europese Zaken in Balkenende II,
en minister van Bestuurlijke vernieuwing
en Koninkrijksrelaties in Balkenende III.
Mw. drs. L.M.T. van Velden (1964) is sinds
oktober 2008 werkzaam bij de Neder -
landse Waterschapsbank (NWB Bank),

eerst als adjunct directeur en sinds
 januari 2010 als chief financial officer.
Van 1990 tot 2008 bekleedde zij ver-
schillende functies bij De Nederland -
sche Bank.

Meer informatie: Suzanne Okkes
(s.b.okkes@hva.nl).

UvA: Bertjan Doosje benoemd tot
bijzonder hoogleraar Radicalisering
studies 
Dhr. dr. B. Doosje (1966) is benoemd tot
bijzonder hoogleraar Radicalisering
 studies aan de Faculteit der Maat -
schap pij- en Gedragswetenschappen
aan de Universiteit van Amsterdam
(UvA). De leerstoel is ingesteld vanwege
FORUM, stichting voor multiculturele
vraagstukken.

Bertjan Doosjes onderzoeksinteresses
betreffen stereotypering en discrimina-
tie, emoties in intergroepsrelaties,
 radicalisering en polarisatie. Doosje
promoveerde cum laude op een proef-
schrift over stereotypering in intergroeps-
 contexten. Daarna verscheen mede van
zijn hand het boek met de provocatief
bedoelde titel In iedereen schuilt een
terrorist (met R. Meertens en Y. Prins).
Ook schreef Doosje de boeken Emoties
in het dagelijks leven (met A. Fischer) en
Aanpak van Radicalisme (met A.de Wolf).

Zie ook www.uva.nl 

UvA: Monique Jaspers hoogleraar
Medische Informatiekunde 
Mw. dr. M.W.M. Jaspers (1959) is
 benoemd tot hoogleraar Medische
Informatiekunde aan de Faculteit der
Geneeskunde van de Universiteit van
Amsterdam (AMC-UvA). 

Monique Jaspers heeft zich gespeciali-
seerd in onderzoek naar cognitieve,
mens-machine- en socio-technologische
factoren die van invloed kunnen zijn op
de bruikbaarheid, acceptatie en succes-
volle implementatie van interactieve

zorgtechnologieën. Dit type onderzoek
is belangrijk vanwege de grote investe-
ringen die gepaard gaan met de intro-
ductie van deze technologieën en de
historie van mislukte systeemimplemen  -
taties. Om brede acceptatie van inter-
actieve zorgtechnologie te waarborgen
dient het systeemontwerp aan te sluiten
bij de informatieverwerkingsprocessen
en de dagelijkse workflow van zorgpro-
fessionals. 
Het systeemontwerp, in het bijzonder
de interactiestructuur van een interac-
tieve zorgtechnologie, is sterk bepa-
lend voor het gemak en de efficiëntie
waarmee zorgprofessionals hun taken
kunnen uitvoeren. Daarnaast is de mate
waarin deze technologieën ingebed
kunnen worden in de dagelijkse workf-
low, van grote invloed op de gebrui-
kersacceptatie en de patiëntveiligheid.
De komende jaren zal Jaspers haar on-
derzoek verbreden, in samenwerking
met klinische afdelingen in het AMC en
andere (internationale) partners.
Hiertoe is het Centre of Human Factors
Engineering of Health Infor ma tion
Technology (Hit lab) ingericht. Hit lab,
waarvan Jaspers initiatiefnemer en
hoofd is, wordt de komende jaren tevens
ingezet als onderwijsleeromgeving voor
studenten medische informatiekunde.

Zie ook www.uva.nl

4746

UvA: Zef Hemel het nieuwe gezicht
van de Wibautleerstoel
Dhr. prof. dr. J.J.M. Hemel, bijzonder
hoogleraar Grootstedelijke problema-
tiek heeft vorige maand zijn oratie
’Grootstedelijke problematiek de stad
als brein’.

In de tijd van Wibaut groeiden steden
in Europa en Amerika onstuimig. Als
wethouder van Amsterdam beijverde
Wibaut zich voor een goed geplande en
fraai ontworpen stad. Achteraf kunnen we
vaststellen dat hij daarin ruimschoots is
geslaagd. Nu, ruim honderd jaar later,
groeien steden nog veel onstuimiger,
zij het dat deze groei zich niet langer
tot Europa en Amerika beperkt. De mens
wordt definitief een stedelijk dier. Deze
laatste ronde van verstedelijking stelt
de wereldgemeenschap voor grote uit-
dagingen: sociaal, cultureel, economisch,
maar ook ecologisch. 

Welke stedelijke planning is in staat
hierop een antwoord te geven? Dat is
wat Zef Hemel de komende vijf jaar wil
onderzoeken: is er een grootstedelijke
planning denkbaar die steden duur-
zaam maakt, die tegelijkertijd de vrij-
heidsgraden van stedelingen vergroot
en die economische groei bevordert?
Amsterdam als laboratorium voor duur-
zame groei. Hemel denkt dat dit zeer

wel mogelijk is. Door de stad op te vat-
ten als brein kan een grotere intelligen-
tie worden ontwikkeld die in staat moet
zijn om de immense uitdaging aan te
gaan. Maar dat betekent wel dat de
huidige planning ingrijpend zal moeten
veranderen. 

Meer informatie: www.zefhemel.nl, 
(z.hemel@uva.nl)

AHK: Bart Römer nieuwe directeur
Filmacademie
Bart Römer is per 1 september 2012 de
nieuwe directeur van de Nederlandse
Film en Televisie Academie. Römer was
sinds 2009 netmanager van Nederland
2, de zender voor kunst, cultuur en ver-
dieping van de Publieke Omroep. Hij is
lid van de Reclame Code Commissie en
van de Raad van Advies van het Neder -
lands Film Festival.
Tussen 2007 en 2009 was Römer hoofd-
redacteur en algemeen directeur van
Multi culturele Televisie Nederland.
Daarvoor was hij zelfstandig mediacon-
sulent en had hij diverse functies bij de
publieke omroep; onder meer was hij
hoofd fictie van de KRO. Eind jaren
 negentig was hij betrokken bij het ont-
wikkelen van nieuwe televisieconcepten
voor John de Mol Producties. Hij begon
zijn carrière als acteur. Daarnaast is Bart
Römer auteur van jeugdboeken.

Römer volgt Renate Litjens op, die vanaf
medio 2011 de Filmacademie als direc-
teur ad interim leidde. De Filmacade mie
vormt samen met het Conserva torium
van Amsterdam, de Theaterschool, de
Academie van Bouwkunst, de Rein -
wardt Academie en de Academie voor
Beeldende Vorming de Amsterdamse
Hogeschool voor de Kunsten (AHK). 

Voor meer informatie: Maria Hagen, 
tel. 020-5277767 (maria.hagen@ahk.nl)

Sanquin: Aart van Os nieuwe
 voorzitter van de RvB Sanquin
Bloedvoorziening. 
Van Os volgt Theo Buunen op die met
pensioen gaat. Van Os is aan het roer
gekomen van een moderne, efficiënt
werkende organisatie. Aart van Os (56)
is op dit ogenblik werkzaam als Vice
President bij Becton Dickinson Pharma -
ceutical Systems. Hij is daar onder
 andere verantwoordelijk voor product-
ontwikkeling en innovatie. Daarvoor
heeft hij diverse management- en
 directiefuncties bekleed bij de Organon
Business Unit van AKZO NOBEL, in
Europa en Amerika. Van Os: "Na vele
jaren in het buitenland actief te zijn
 geweest, vind ik het heel plezierig nu
weer in eigen land en voor Nederland
aan de slag te gaan. Ik zie ernaar uit
deel uit te gaan maken van de organi-
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satie die op basis van hoogstaande
 research de publieke taak bloedbank in
de Nederlandse bloedvoorziening weet
te combineren met geneesmiddel-
productie." 
Theo Buunen heeft in de afgelopen
veertien jaar Sanquin Bloedvoorziening
weten te smeden tot een moderne,
succesvolle organisatie die financieel
gezond is. De bloedvoorziening is onder
zijn voorzitterschap solide en steeds
veiliger geworden. Ook in de veertien
jaar vóór het ontstaan van Sanquin in
1998 was Buunen al actief in dezelfde
wereld. 

Voor meer informatie: 
drs. Roel Melsert, Business Unit
Manager (r.melsert@sanquin.nl)

Rabobank: Jan Haars nieuwe
 voorzitter RvC Rabobank Amsterdam
De ledenraad van Rabobank Amsterdam
heeft op 27 september 2012 de heer
Jan Haars benoemd tot commissaris
van Rabobank Amsterdam. Hij is vervol-
gens door de raad van commissarissen
aangewezen als voorzitter en volgt
daarmee de heer Henk Draaisma op.

Jan Haars heeft langjarige ervaring in
het bedrijfsleven en beschikt over brede
bestuurlijke en toezichthoudende erva-
ring. Na een loopbaan bij onder andere
de toenmalige AMRO-bank en bij Rabo -
bank International was hij tot 2006 lid
van de raad van bestuur van TNT en
van 2006 tot 2010 CFO bij Corio.
Momenteel is Jan Haars commissaris bij
AVG Technology NV en Delta Lloyd NV.
Tevens is hij sinds 2011 voorzitter van
het Nationale Ballet Fonds.
Toezichthoudende ervaring heeft hij
onder meer opgedaan bij Ajax NV. 
Jan Haars is woonachtig in Amsterdam,
gehuwd en vader van drie dochters.

Voor meer informatie: Ronald de Wilde,
woordvoerder Rabobank Amsterdam,
tel. 020-777 81 02/ 06 10945245
(R.Wilde@amsterdam.rabobank.nl)

Boekel de Neree: Anne-Marie Klijn
lid Raad van Commissarissen
Amsterdam ArenA
Op 30 augustus 2012 is Anne-Marie
Klijn, partner Omgevingsrecht bij advo-
caten- en notarissenkantoor Boekel De
Nerée, benoemd tot lid van de Raad
van Commissarissen van de Amsterdam
ArenA. Stadion Amsterdam exploiteert
het 'state of the art' multifunctionele
stadion van internationale allure, in
nauwe samenwerking met de hoofd-
huurder AFC Ajax, daarbij rekening
houdend met de belangen van de
Gemeente Amsterdam, de founders en
de overige certificaathouders. Vanwege
haar juridische expertise is Anne-Marie
Klijn verzocht toe te treden. Boekel is
een groot en toonaangevend kantoor
van advocaten en notarissen, gericht
op de zakelijke markt. De 150 juristen
bestrijken alle commerciële rechtsge-
bieden. Daarbij ligt het accent op
Ondernemingsrecht, Vastgoed en
Arbeidsrecht.
Voor meer informatie: 
Astrid van der Poel, afdeling Marketing
& Communicatie, tel. 020 795 34 30
 (astrid.vanderpoel@boekel.com). 
Zie ook www.boekel.com

KNAW: Heinekenprijzen 2012
Prins Willem-Alexander reikte op don-

derdag 27 september in de Beurs van
Berlage zes internationale prijzen uit op
het gebied van wetenschap en kunst en
vijf prijzen voor jonge Nederlandse we-
tenschappers.  

De tweejaarlijkse Heinekenprijzen (ter
waarde van150.000 euro, en 50.000 euro
voor de kunstprijs) en de Heineken
Young Scientists Awards (10.000 euro)
 worden beschikbaar gesteld door de
Dr. H.P. Heinekenstichting en de Stich -
ting Alfred Heineken Fondsen. De
Koninklijke Nederlandse Akademie van
Wetenschappen selecteert de winnaars. 

Voor informatie over de laureaten:
www.knaw.nl

Arkin: Duitse verslavings-
onderzoekprijs toegekend aan 
Matthijs Blankers
Tijdens het laatste Deutsche Sucht -
kongress werd onlangs in Berlijn de
prestigieuze Deutsche Gesellschaft für
Suchtforschung und Sucht, de award
voor jonge onderzoekers uitgereikt aan
dr. Matthijs Blankers, senior onderzoe-
ker en adviseur Informatiemanagement
bij Arkin. De prijs, die elke twee jaar
wordt toegekend aan een onderzoeker
onder de 40 jaar die een belangrijk we-
tenschappelijk artikel of dissertatie op
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het gebied van verslavingsonderzoek
heeft gepubliceerd, ontving Matthijs
voor zijn proefschrift ”E-Mental Health
Interventions for Harmful Alcohol Use:
Research Methods and Outcomes”, waar
hij vorig jaar november op promoveerde.

Voor meer informatie José Donders
Beleidsadviseur Communicatie, tel 
020 - 590 5045. Zie ook www.arkin.nl 

Vodafone: Winnaars
 innovatiewedstrijd zorgsector 
Tijdens PICNIC’12 festival hebben
Vodafone Foundation en Waag Society
de winnaars van de Mobiles for Good
challenge bekendgemaakt tijdens het
PICNIC festival in Amsterdam. De wed-
strijd is in het leven geroepen om mo-
biele technologie te promoten als mid-
del om gezondheidszorg en welzijn te
verbeteren. De drie winnaars ontvangen
40.000 euro, kantoorruimte in Amsterdam
en professionele begeleiding om het
concept versneld op de markt te
 brengen. 

De jury selecteerde uit 73 inzendingen
drie winnaars. Rob Shuter, CEO van
Vodafone Nederland en juryvoorzitter
over de ‘Mobiles for Good’-challenge:
“Het was een inspirerend dag waarbij
de gedrevenheid en toewijding van de
kandidaten opviel tijdens de pitchronde.
We hopen dat we de winnende ideeën
een stap verder kunnen helpen in de
ontwikkeling zodat ze een belangrijke
rol kunnen spelen in het leven van
 mensen.”

Drie winnaars Mobiles for Good
 challenge
Pieter van Boheemen, Wouter Bruins
en Jelmer Cnossen hebben gewonnen
in de categorie ‘self management’. De
drie studenten uit Leiden en Delft ont-
wikkelden een mobiele malariatester
waarmee artsen op afgelegen plekken
binnen 40 minuten een diagnose kun-
nen stellen. Met de huidige middelen is
daar twee tot drie weken voor nodig.

Hiermee kan het aantal slachtoffers van
malaria aanzienlijk worden terugge-
bracht.

Dr. Marlies Schijven heeft gewonnen
in de categorie ‘smart accessibility’. De
chirurg van het Academisch Medisch
Centrum Amsterdam heeft een mobie -
le applicatie bedacht waarbij oudere
patiënten zowel voor, tijdens als na een
consult begeleid worden door een
werk student. De patiënt doorloopt met
minder stress de route door het zieken-
huis en kan het consult nabespreken
met de werkstudent.

Ton Schalke van het Leidse bedrijf 
A-soft heeft gewonnen in de categorie
‘smart accessibility’. Zijn spraak assistent
app geeft mensen die moeite hebben
met spreken hun stem terug. Dat kan
zijn in het geval van afasie, na een
 beroerte of als gevolg van stemband-
problemen. Met de app is het mogelijk
een set woorden te definiëren, die
 direct zichtbaar worden als buttons op
het scherm en vervolgens worden
 uitgesproken. 

Jury mobiles for good bestond naast
Rob Shuter uit Louise Gunning, voor-

zitter CvB Universiteit van Amsterdam/
Hogeschool van Amsterdam; Patrick
de Zeeuw, medeoprichter en board
member Startupbootcamp Internatio nal,
Marleen Stikker, directeur Waag
Society en bestuursvoorzitter PICNIC
en Daan Dohmen, ondernemer in
 healthcare innovation en CEO Focus
Cura Group.

Zie www.mobilesforgood.nl. 
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ING: Amsterdam banenmotor
bij uitstek, maar vooral ook
voor werknemers uit andere
regio’s  
Nederlandse werknemers reizen ge-
middeld 14 kilometer om op hun werk
te komen, maar Amsterdamse werkne-
mers blijven hier met 10 kilometer ruim
onder. Op het vlak van arbeidsmobiliteit
neemt de hoofdstedelijke regio een bij-
zondere positie in. Landelijk gezien is
het aandeel van de beroepsbevolking
werkzaam in eigen omgeving het hoogst
en de banenpopulatie maar liefst 30%
groter dan het aantal potentieel be-
schikbare werknemers. Hiermee over-
stijgt de regio ruimschoots 39 Neder -
landse regio’s en tekent het gebied
(inclusief Schiphol) voor bijna tweederde
van de Noord-Hollandse werkgelegen-
heid. Om die reden reizen dagelijks te-
gelijkertijd 73% meer werknemers
Groot-Amsterdam in dan er uitreizen.
Oververtegenwoordiging van de om-
vangrijke financiële en zakelijke dienst-
verlening is hiervoor een verklaring. Zo
telt de regio (hoofd)kantoren van onder
meer ING, ABN AMRO, Delta Lloyd, PwC,
APG en IBM. Daarnaast leveren grote
ziekenhuizen als VUmc, AMC en onder-
wijsinstellingen zeer veel werkgelegen-
heid. Door de banenovervloed werken
Amsterdammers ondanks de grote
 instroom landelijk het vaakst in eigen
regio. Toch blijft er door specifiek ge-
vraagde opleidingseisen ook een minder
gekwalificeerde groep over met onvol-
doende aansluiting op de arbeidsmarkt.
Groot-Amsterdam is dus een echte ba-
nenmotor, maar wat arbeidsparticipatie
van Amsterdammers betreft is er nog
wel wat te winnen. 

Voor meer informatie: Rico Luman, 
ING Economisch Bureau, tel. 
020-5639893 Zie ook www.ing.nl/
zakelijk/ing-economisch-bureau

Capgemini: Naleving,
 toezicht en handhaving
Op weg naar een evenwichtige samen-

werking van overheid, bedrijfsleven en
burger. Voor toezicht en handhaving is
volop belangstelling. Dagelijks wordt
geroepen om meer toezicht. Ook wordt
geroepen om nieuwe wetgeving, om
sneller en strenger straffen en om het
aanwijzen van een schuldige, als er iets
mis gaat. Anderzijds is er minder geld,
behoefte aan minder administratieve
lasten en in toenemende mate het in-
zicht dat ‘meer toezicht’ niet altijd ople-
vert wat ervan wordt verwacht. We
 hebben als samenleving soms moeite
om risico’s te aanvaarden. Blijkbaar is
het idee dat, als we ons best doen,
geen risico hoeft te worden gelopen.
Risico’s zijn echter niet volledig uit te
sluiten. Technologische en maatschap-
pelijke ontwikkelingen bieden wel
nieuwe mogelijkheden om slimmer met
risico’s om te gaan. We beschikken over
steeds meer gegevens van en over
 burgers, bedrijven en de overheid zelf.
Daarnaast zijn er steeds betere metho-
den en hulpmiddelen om dergelijke
gegevens te gebruiken. In beginsel
kunnen deze gegevens gebruikt worden
om bijvoorbeeld te bepalen of uitkerin-
gen terecht worden aangevraagd, ver-
gunningen kunnen worden verleend en
of er mogelijk sprake is van fraude. Ook
kan worden nagegaan of een bedrijf of
persoon zich aan voorschriften houdt,
kunnen criminele activiteiten worden
opgespoord of kan worden getoetst of
er reden is iemand de toegang tot ons
land te ontzeggen. 
In de realisatie is echter nog heel veel te
winnen. We bespreken een aantal best
practices uit binnen- en buitenland op
het vlak van naleving, toezicht en hand-
having die in samenhang een belang-
rijke basis kunnen vormen. Het wordt
tijd om van de visie werk te maken

In de whitepaper leest u meer over de
uitgangspunten, best practices en
 hulpmiddelen. Deze is te downloaden
via http://www.nl.capgemini.com/
diensten/markten/public_sector/
publicaties/

Mercuri Urval: Verandering in
organisaties biedt kansen
voor medewerkers
Jaarlijks onderzoek van Mercuri Urval
(1.400 Europese managers in 14 landen)
laat zien dat het Nederlands manage-
ment kansen laat liggen voor ontwikke-
ling medewerkers. 
Nederlandse managers (79%) spelen
graag een rol bij veranderingen.
Eenzelfde percentage vindt bovendien
dat verandering een vereiste is voor
 bedrijven om stand te houden in de
competitieve omgeving. 84% van de
managers is het met deze stelling eens.
Nederlanders staan positief en zeker
niet cynisch tegenover verandering.
Voor slechts 5% betekent verandering
meer vragen van medewerkers. In Euro -
pa is dat 19%. De helft van de Europese
managers klaagt: “Medewerkers wordt
het vermogen om te veranderen niet
aangeleerd en zijn hiervoor niet vol-
doende opgeleid”. Slechts een derde
van de Nederlandse managers deze
stelling. Nederland heeft een positieve
kijk op veranderen.
Waar Nederland echt een kans laat lig-
gen is in de ontwikkeling van eigen
 medewerkers tijdens het veranderings-
proces. Kijkend naar het aantal mana -
gers dat verandering als kans ziet om
de eigen medewerkers te laten groeien
naar een rol met meer verantwoorde-
lijk heden, staan Nederland (58%) met
Spanje (54%) en Italië (55%) onderaan
de lijst. Noorwegen (81%), Denemarken
(78%) en Zweden (75%) voeren de lijst
aan en zien in verandering goede kans
om organisaties te versterken en mede-
werkers een groeipad te bieden.
Verandering in een organisatie is de
optelsom van kleine of grotere gedrags-
 veranderingen van alle individuen
samen. Juist de individuele medewerker
moet daarom aandacht krijgen om
 verandering succesvol door te voeren.

Voor meer informatie: Marc Sterel,
Mercuri Urval 06  150 376 91 
(marc.sterel@mercuriurval.com).
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Trinité Automation
Innovatief dynamisch verkeersmanage-
ment
Trinité is sinds 1997 actief op de markt
van dynamisch verkeersmanagement. 
Vanaf de start hebben wij oog voor sys-
teemoverstijgende oplossingen. Vanuit
onze unieke expertise op het gebied
van verkeerscentrales en verkeers-ma-
nagementsystemen hebben wij tal van
innovatieve (maatwerk)systemen en ap-
plicaties ontwikkeld. 

De innovatieve software TrafficLink
vormt het hart van onze dienstverle-
ning. Van daaruit brengen wij verschil-
lende producten op de markt, die wij
ontwikkelen in samenwerking met onze
klanten en met de TU-Delft. Door het
grensoverschrijdende karakter van ons
product zijn wij ook internationaal ac-
tief.   
Welke vragen vanuit de markt ook op
onze weg komen, altijd kiezen wij voor 
een integrale aanpak. Dat betekent dat
klanten via één beeldscherm al hun 
verkeerssystemen kunnen besturen en
dat in dat ene beeldscherm ook alle 
besturingselementen samenkomen.
Alle typen meetsystemen en alle soor-
ten 
wegkantapparatuur kunnen dus worden
geïntegreerd, ongeacht van welke 
leverancier de apparaten afkomstig
zijn. Verder kunnen verschillende 
beheergebieden met elkaar worden
verbonden. Hetzelfde geldt voor de
systemen van afzonderlijke wegbeheer-
ders. Al deze mogelijkheden brengen
een dynamiek op gang die de doorstro-
ming verbetert en de veiligheid en leef-
baarheid verhoogt. 
Voor meer informatie: www.trinite.nl

Nieuwe donateurs stellen zichvoor

Academie van de Stad
Academie van de Stad verbindt studen-
ten met de samenleving. Samen met
gemeentelijke instellingen, woningcor-
poraties, het hoger beroepsonderwijs
en universiteiten zet de Academie van
de Stad studentprojecten op met the-
ma’s als leren en opgroeien, integreren
en participeren, wonen en leven, eco-
nomie en stedelijke ontwikkeling. Door
studenten actief te laten bijdragen aan
maatschappelijke uitdagingen en hun
burgerbewustzijn te versterken geeft de
Academie van de Stad ze een sleutelrol
in de ontwikkeling van de stad.

Opdrachtgevers geloven in de meer-
waarde van studenten voor de ontwik-
keling van de stad. Studenten leren in
de praktijk, verdienen studiepunten en
bouwen aan hun CV. Bovendien krijgen
studenten en docenten de kans hun ex-
pertise in te zetten voor vraagstukken
die leven in de stad.  

Sinds de start in 2008 heeft de Acade -
mie van de Stad 220 maatschappelijke
projecten tot stand gebracht. Meer dan
2700 studenten hebben 410.000 uren
besteed aan de ontwikkeling van
Metropool Amsterdam. In september
2012 zijn er weer 40 nieuwe projecten in
Amsterdam van start gegaan. 

Wat kan de Stichting Academie van de
Stad voor u betekenen?
Voor de kenniskringleden kan de Aca -
de mie van de Stad ook studentprojec-
ten tot stand brengen, de samenwerking
met het onderwijs faciliteren en de
 projecten coördineren. 

Voor vragen, opmerkingen en
 afstemming kunt u terecht bij Wilfred
Fischer: wilfred@academievandestad.nl

PBF Innovatie
Wij zijn Peter van Eijk, Bart Nieuwenhuis
en Fons van der Ham. Onze missie is
simpel: wij helpen onze opdrachtgevers
om succesvol te innoveren. 

Tijdens onze loopbaan hebben wij
 uitgebreide kennis, ervaring en netwer-
ken opgebouwd in het bedrijfsleven,
de wetenschap en de overheid.
Nationaal en internationaal. Via PBF
bundelen we onze ervaringen en net-
werken. Mede daardoor kunnen we
mensen en ideeën op het juiste
 moment met elkaar verbinden en dat
levert meerwaarde op voor onze rela-
ties. Netwerk, competenties en focus
zijn sleutelbegrippen in onze dienstver-
lening. De kracht van PBF ligt in het
verbinden van deze competenties.

Vanuit PBF vervullen wij in opdrachten
verschillende rollen: adviseur, modera-
tor of tijdelijk manager. Een kenmerken -
de overeenkomst in opdrachten is dat
we vaak functioneren als aanjagers van
vernieuwing en verandering, als 
‘Tr-actor-en’ in het proces van innovatie.
Recentelijk hebben wij opdrachtgevers
in de private en publieke sector gehol-
pen bij  visie-ontwikkeling, het vernieu-
wen van het businessmodel, het
 ontwikkelen van innovatiebeleid en uit-
voeren van innovatiemanagement. Als
het opdrachtgeversbelang daarmee
gediend is, betrekken wij associates bij
de uitvoering van projecten . 

Wilt u weten wat wij voor u en uw orga-
nisatie kunnen betekenen? Bezoek dan
onze website www.pbfinnovatie.nl of
neem contact met ons op voor het
maken van een afspraak.



Agenda
22 OKTOBER 2012
Gen-iaal Shoppen in de 
D&A pop-up store
Wat hebben een goed paar leren pumps,
een volle tank en een salade Niçoise
met elkaar gemeen? Waarom is Usain
Bolt sneller dan Churandy Martina en
hoe los je een moord op? Het antwoord
op deze vragen is ongeveer twee meter
lang en je eet, leeft en bent het, oftewel:
DNA. Vanaf 22 oktober kun je het zelf
gratis gaan zien, beleven en meenemen
in de D&A pop-up store. In de D&A pop-
up store in winkelcentrum de Amster -
dam se Poort van NGI (Netherlands
Genomics Initiative) kan iedereen door
middel van een gen-iale shopping
 experience ondervinden wat en vooral
“dat” DNA is: alom aanwezig en overal
aan gerelateerd. Kortom DNA is niet
 alleen je genenprofiel, het is je lifestyle!
De D&A pop-up store is een initiatief
van het Netherlands Genomics Initia -
tive (NGI), een overkoepelend orgaan
van Genomics onderzoek. Door middel
van een korte kennismaking laat de
D&A pop-up store zien wat de moge-
lijkheden van DNA-onderzoek zijn en
welke rol het speelt in onze alledaagse
wereld. Voor meer informatie:
Annabelle de Clippeleir, 
tel (0)20 622 8998 
(annabelle@fuse-communication.com).

26 OKTOBER 2012
Symposium 
‘Science for Society: How?’ 
De balans tussen gericht innovatie-
beleid en wetenschapsbeleid is in
Nederland momenteel onderwerp van
stevige discussie. De tendens is om
 wetenschappelijk onderzoek sterk te
richten op toepassingen met direct
economisch rendement. Nog afgezien
van de vraag of dat tot het gewenste
resultaat leidt, is een reëel risico dat het
overige onderzoek - over de volle
breedte van de wetenschap - in de knel
komt. Een symposium over wetenschaps-
en innovatiebeleid in internationaal
perspectief. Zie ook www.knaw.nl.

27 OKTOBER 2012
VUmc Gebouwenloop
Deze unieke hardloopwedstrijd, over 5
of 10 kilometer,  voerde de deelnemers
door de tuin, door en onder het kliniek-,
polikliniek- en faculteitsgebouw van
VUmc. Het niet alledaagse parcours,
met een lengte van 5 kilometer, is een
echte uitdaging. De lopers moeten veel
wenden en draaien in de soms korte
stukken gang. Voor meer informatie:
Bernie Hermes, hoofd Communicatie
VUmc (b.hermes@vumc.nl). Zie ook
http://www.vumc.nl/afdelingen/
gebouwenloop

30 OKTOBER 2012
Grote Innovatieshow
Tijdens deze bijeenkomst, bestemd
voor ondernemers en bestuurders/
raadsleden uit Zuid-Kennemerland,
 zullen Carolien Gehrels, wethouder EZ
gemeente Amsterdam en lid Amster -

dam Economic Board, en Jan Nieuwen -
burg, wethouder EZ in Haarlem, ook
met u in gesprek gaan over innovatie
en hoe de Amsterdam Economic Board
en regio elkaar zo optimaal mogelijk
kunnen versterken. Tijdens deze Inno -
va tie show zullen ook diverse onderne-
mers hun ervaringen met u delen.
Locatie: Figee Theater in Haarlem. 
Tijd: vanaf 16.30-19.00 uur. 
Voor meer informatie: 
Ellen van der Vossen 
(evossen@haarlem.nl) en Laurette van
Halen (laurette.van.halen@kvk.nl)

7 NOVEMBER 2012
Serious Gaming in Health
Welke waarde biedt serious gaming
voor ondernemers, onderzoekers en
overheid? Hoe kunnen organisaties met
serious gaming de effectiviteit verhogen
en wat zijn de innovatiekansen? Meer
informatie via www. Syntens.nl/agenda

9 EN 10 NOVEMBER 2012
Groot Amsterdams Zorgfestival
SIGRA organiseert het Groot
Amsterdams Zorgfestival ter ere van
haar 50-jarig bestaan. SIGRA zet hier-
mee de zorg op een positieve en
 feestelijke manier in het zonnetje en
besteedt aandacht aan beroepstrots,
carrièreperspectieven en de verschillen -
de mogelijkheden van leren en werken
in de zorg. SIGRA is het samenwerkings-
verband van gezondheidszorginstellin-
gen in de regio Groot Amsterdam, die
samenwerken aan een betere kwaliteit
van zorg in de regio. Het is een twee-

daags festival ter promotie van de zorg.
Op het sfeervolle terrein van de
Wester gasfabriek zijn theatervoorstel-
lingen, muziek, acts, films, workshops
en nog veel meer te zien. Voor meer
 informatie: Saskia Schalkwijk, Sigra, tel.
020-512 88 88 (s.schalkwijk@sigra.nl)

13 NOVEMBER 2012
Lectorale rede
Alex Straathof spreekt zijn lectorale
rede uit op de Hogeschool van
Amsterdam in het Kohnstammhuis.
Voor meer informatie zie ww.hva.nl

14 NOVEMBER 2012
Duurzaam Energie Event E-Dee
Voor de deder achtereenvolgende keer
wordt de E-Dee georganiseerd. Tijdens
het Duurzaam Energie Event E-Dee
staat de uitwisseling van kennis en de
presentatie van innovaties op het
 gebied van duurzaamheid centraal.
Wetenschap rondom Energie en Duur -
zaamheid wordt vertaald naar concrete
toepassingen voor markt en maat-
schap pij. 
Op het programma staan toonaan-
gevende sprekers; pitches over innova-

tieve technologieën en een kennis-
markt waarop ondernemers en onder-
zoekers in duurzaamheid hun produc-
ten en vindingen presenteren.
Tijd/lcatie: van 13.00 tot 18.00 uur in
het Fox theater te Hoofddorp
Voor meer informatie: Ilja Borgart 
(Dutch Green Technology),
iborgart@nhn.nl/ of Ilse van den
Breemer ( Amsterdamse Innovatie
Motor) ilse@aimsterdam.nl

20-21 NOVEMBER 2012
OndernemersCongres 
Groot-Amsterdam
Wilt u zich laten inspireren door ver-
schillende jonge ambitieuze onderne-
mers en doorgewinterde topcoaches of
treedt graag in contact met andere
 collega ondernemers dan vormt dit
congres een goed moment als u op
zoek bent naar nieuwe kansen. U kunt
het congres ook gebruiken om uw
 vragen voor te leggen over uw huidige
bedrijfsvoering, ongeacht u nu lokaal,
internationaal, klein of groot bent.
Het hele congres vormt een dynamische
nieuwsshow met als gastheer Humberto
Tan. Wilt u zeker zijn van deelname
meldt u zich dan aan via de website van
de KennisKring. De toegang voor
 relaties van de KennisKring is gratis
o.v.v. de relatiecode: CRSPM. Voor
 verdere vragen kunt u contact
 opnemen met Joost van den Hagen 
(j.vanderhagen@synpact.nl).

21 NOVEMBER 2012
Sociale Netwerken

In deze bijeenkomst staat het belang
centraal van interne en externe sociale
netwerken voor kennisuitwisseling en
innovatie. Meer informatie via 
www.syntens.nl/agenda.

28 NOVEMBER 2012
Life Sciences
In samenwerking met het cluster Life
Sciences van de Amster dam Economic
Board en het BIOMed cluster organi-
seert de KennisKring een bijeenkomst
waarin de laatste ontwikkelingen en
 innovaties binnen deze sector worden
getoond. Sprekers zijn o.a. Hans
Clevers, president KNAW, Marcel Levi,
voorzitter AMC. 
Voor  inhoudelijke vragen kunt u contact
 opnemen met Sandra Michgielsen
(sandra@aimstedam.nl)
Aanmelden via www.kenniskring.nl.

5 DECEMBER 2012
Catch Up Amsterdam 
Economic Board
De Catch Up sessie 5 december wordt
de ‘publieke’ kick off van de Amster dam
Economic Board waarin de KennisKring
Amsterdam en de Amsterdamse
Innovatie Motor per 1 januari 2013
 worden geïntegreerd. Een feestelijk
moment temeer omdat er ook aan-
dacht zal zijn voor het marketingproject
Amsterdam 2013, websites worden
geïntroduceerd, de voortgang van
Amsterdam Metropolitan Solutions
(AMS) zal worden getoond evenals van
een aantal Board projecten. Ook zal het
eindresultaat van de scenariostudies
beschikbaar zijn. Voor meer informatie:
inge.vanderkraan@kenniskring.nl.
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4 Work b.v. www.4work.nl
ABN-AMRO www.abnamro.nl
Abbott Healthcare B.V. www.abbott.nl
Academisch Medisch Centrum www.amc.nl
Academie van de stad 
www.acdemievandestad.nl
Accenture www.accenture.nl
Achmea Zorg www.achmea.nl
AdamNet www.adamnet.nl
Afval Energie Bedrijf
www.afvalenergiebedrijf.nl
Air France/ KLM www.klm.com
Alliander www.alliander.nl
Amarantis www.amarantis.nl
AM NV www.am.nl
Amsterdam Center for Entrepreneurship
ACE www.case-amsterdam.nl
Amsterdam Innovation Motor
www.aimsterdam.nl
Amsterdam school of Real Estate
www.asre.uva.nl
Amsterdam Science Park nv www.asp.nl
Amsterdamse Hogeschool voor de kunsten
www.ahk.nl
Arcadis Nederland bv www.arcadis.nl
Arkin www.arkin.nl
Baker & McKenzie www.bakermckenzie.nl 
Ballast Nedam www.ballastnedam.nl
Bank Insinger de Beaufort  N.V.
www.insinger.com
Boekel De Nerée www.boekeldeneree.com
Boer & Croon www.boercroon.nl
Bureau Jeugdzorg Agglomeratie
Amsterdam www.bja.nl
Capgemini www.nl.capgemini.com
CBE Academica www.cbeacademica.nl
Centrum voor Wiskunde en Informatica
www.cwi.nl
Cisco Systems Inc. www.cisco.com
Club van 30 www.clubvan30.nl
Colliers International Netherlands
www.colliers.com
Colt Technology Services www.colt.net
Corporate Lives www.illumion.nl
Corporate Recovery Management b.v.
www.corporaterecovery.com
DEA b.v. www.deabv.nl
Decisio www.decisio.nl
Deutsche Bank www.deutsche-bank.nl
Dienst Economische Zaken, gemeente 
Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer
www.ivv.amsterdam.nl
Dienst Economische Zaken gemeente
Amsterdam www.ez.amsterdam.nl
Dienst Milieu- en Bouwtoezicht, gemeente 
Amsterdam www.dmb.amsterdam.nl
Dienst Onderzoek en Statistiek Amsterdam 
www.os.amsterdam.nl
Dienst Persoonsgegevens
www.dpg.amsterdam.nl
Dienst Ruimtelijke Ordening
www.dro.amsterdam.nl
Deloitte www.deloitte.nl
Dura Vermeer www.duravermeer.nl
Energieonderzoek Centrum Nederland
www.ecn.nl
Ernst & Young www.ey.nl
Evalueserve www.evalueserve.com
Faculteit de Maatschappij en
Gedragswetenschappen, Universiteit van
Amsterdam www.fmg.uva.nl
FOM-Instituut voor Atoom- en
Molecuulfysica (AMOLF) www.amolf.nl
Gemeente Almere www.almere.nl
Gemeente Amstelveen www.amstelveen.nl
Gemeente Amsterdam www.amsterdam.nl
Gemeente Diemen www.diemen.nl

Gemeente Haarlem www.haarlem.nl
Gemeente Haarlemmermeer
www.haarlemmermeer.nl
Gemeente Hilversum www.hilversum.nl
GGD www.ggd.nl
Gemeente Ouder-Amstel
www.ouder-amstel.nl
Gemeente Purmerend www.purmerend.nl
Gemeente Zaanstad www.zaanstad.nl
Generali Verzekeringsgroep NV
www.generali.nl
De gezonde stad www.degezondestad.org
Goudappel Coffeng B.V. www.goudappel.nl
Haven Amsterdam www.portofamsterdam.nl
Het Nederlands Kanker Instituut www.nki.nl
Hogeschool INHOLLAND Diemen
www.inholland.nl
Hogeschool van Amsterdam www.hva.nl
Hogeschool voor Economische Studies
www.hesasd.nl
IBIS UvA www.ibisuva.nl
IBM Nederland BV www.nl.ibm.com
Incotec www.incotec.com
Info.nl www.info.nl
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
JCDecaux www.jcdecaux.nl
Joh. Enschede  www.joh-enschede.nl
KplusV Organisatieadvies BV www.kplusv.nl
Kamer van Koophandel Amsterdam
www.amsterdam.kvk.nl
Kohnstamm Instituut www.kohnstamm.uva.nl
Koninklijke Joh. Enschede www.je.nl
Koninklijke Saan BV www.saan.nl
Koninklijk Instituut voor de Tropen www.kit.nl
Koninklijke Nederlandsche Academie van
Wetenschappen www.knaw.nl
KPMG www.kmpg.nl
KPN B.V. www.kpn.nl
Van Lanschot Bankiers www.vanlanschot.com
Logica www.logica.com
Loyens & Loeff www.loyensloeff.com
Lubbers & Dijk Notarissen www.lubbers.nl
Lux Research www.luxresearchinc.com
Mas Dienstverleners B.V.
www.masdienstverleners.nl
Maes en Lunau Executive Search
www.maeslunau.com
Maxwell Group www.maxwell.nl
De Man & Partners www.deman-partners.nl
Microsoft www.microsoft.com
Mercuri Urval www.mercuriurval.com
Microsoft www.microsoft.nl
Minds Unlimited www.mindsunlimited.nl
Nationaal Instituut voor subatomaire fysica
www.nikhef.nl
Nederlandse Lucht en Ruimtevaart -
laboratorium NLR www.nlr.nl
NEMO www.e-nemo.nl
Neuroscience Campus Amsterdam
www.neurosciencecampus-amsterdam.nl
New Energy Docks www.newenergydocks.nl
NMC Nijsse International 
www.nijsse-international.com
Nova College www.novacollege.nl
Nuon N.V.  www.nuon.nl
NYSE Euronext nv www.euronext.com
Ondernemersvereniging Amstelveen
www.oa-amstelveen.nl

Ondernemersvereniging Regio Amsterdam
www.oram.nl
Onderwijs Centrum Binnenvaart 
www.onderwijs-binnenvaart.nl
Openbare Bibliotheek Amsterdam
www.oba.nl
PBF innovatie www.pbfinnovatie.nl
Platform Arbeidsmarkt en Onderwijs
www.pao.amsterdam.nl
PwC www.pwcglobal.com.nl
Provincie Flevoland www.flevoland.nl
Provincie Noord-Holland
www.noord-holland.nl
Rabobank Amsterdam en Omstreken
www.rabobank.nl/amsterdam
RAI Amsterdam www.rai.nl
Randstad Regiokantoor www.randstad.nl
Regioplan Beleidsonderzoek 
www.regioplan.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
Schenk Makelaars 
www.schenkmakelaars.nl
Schiphol Group www.schipholgroup.nl
Schouten & Nelissen www.sn.nl
Shell Research & Technology Centre
Amsterdam www.shell.nl
Sportraad Amsterdam
www.sportraadamsterdam.nl
Stadsarchief Amsterdam
www.stadsarchiefamsterdam.nl
Stichting Beheer NDSM-werf Oost
www.ndsm.nl
Stichting NDSM Werf 
www.stichtingndsm-werf.nl
Stichting Samenwerkende Instellingen
Gezondheidszorg Regio Amsterdam
www.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
Tetterode Nederland BV 
www.tetterode.nl
TiasNimbas Business School 
www.tiasnimbas.edu
TNO Kwaliteit van Leven www.tno.nl/arbeid
TPEX TelePresence Exchange International
www.tpex.eu
Trinité www.trinite.nl
Twynstra Gudde Adviseurs en Managers
www.twynstragudde.nl
Universiteit van Amsterdam www.uva.nl
UPC Nederland www.upc.nl
UWV Werkbedrijf www.werkbedrijf.nl
Van Gansewinkel 
www.vangansewinkel.com
Van der Hoeden/Mulder 
www.hoeden-mulder.nl
Vereniging van Bedrijven in Amsterdam-
Noord (VEBAN) www.veban.nl
Vialis BV www.vialis.nl
Vitae Nederland bv www.vitae.nl
Vodafone Netherlands www.vodafone.nl
Vrije Universiteit www.vu.nl
VU Medisch Centrum www.vumc.nl
Waternet www.waternet.nl
Wetenschap & Technologie Centrum
Watergraafsmeer www.wtcw.nl
Yacht www.yacht.nl
Ymere www.ymere.nl
Ziut www.ziut.nl
Zuidas Amsterdam www.zuidas.nl
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DAGELIJKS BESTUUR
Eberhard van der Laan (vz) Burgemeester van 
Amsterdam 
Age Fluitman Voorzitter Kamer van
 Koophandel Amsterdam
Carolien Gehrels Wethouder EZ gemeente
Amsterdam
Annemarie Jorritsma Burgemeester
 gemeente Almere
Hans van der Noordaa (pm) Lid Bestuur
Bank ING
Johan Remkes Commissaris van de Koningin
provincie Noord-Holland
Louise Gunning Schepers Voorzitter College
van Bestuur Universiteit van Amsterdam en HvA
René Smit Voorzitter College van Bestuur
Vrije Universiteit
ALGEMEEN BESTUUR
Jan Nico Appelman Gedeputeerde
Economische Zaken provincie Flevoland
Hans Bakker Voorzitter Directie Amsterdam
RAI
Kees van den Berge CFO Afval Energie
Bedrijf Gem. Amsterdam
Pieter Broertjes Burgemeester van Hilversum
Jet Bussemaker Rector en lid College van
Bestuur Hogeschool van Amsterdam
Freek Busweiler Algemeen directeur a.i.
Koninklijke Joh. Enschede
HP Calis Site-manager Shell Technology
Centre Amsterdam
Harry van Dorenmalen Algemeen directeur
IBM Nederland, België en Luxemburg
Frank Drukker Directeur Corporate Clients
Deutsche Bank 
Leo Esselman CFO Nationaal Lucht en
Ruimtevaartlaboratorium (NLR)
Geke Faber Burgemeester van Zaanstad
Sam van der Feltz Voorzitter Raad van
Bestuur International Bureau of Fiscal
Documentation
Robert Geerlings Voorzitter Amsterdamse
Sportraad
Anja Groenewoud CEO Accenture
Maarten de Groof CCO Schiphol Group
Tex Gunning Lid Raad van Bestuur Akzo
Nobel N.V.
Robert Harryvan Directeur Corporate Clients
ABN AMRO Bank nv
Ronald Huikeshoven Regiodirecteur AM NV
René s’Jacob Lid College van Bestuur
Amarantis
Edo de Jaeger Voorzitter Raad van Bestuur
ROC van Amsterdam-Flevoland
Mike Jansen Partner Baker & McKenzie
Wim Jansen Regiodirecteur Business
Banking Amsterdam ING
Klaske de Jonge Director Corporate Affairs
Vodafone Nederland
Herman Kaemingk Partner Loyens & Loeff
Jos van Kleef CEO Goudappel Coffeng B.V.
Anne-Marie Klijn Advocaat en partner
Boekel De Nerée
Kees Koedijk Decaan en directeur
TiasNimbas Business School
Henk Kreft Directeur KPN Business WMS
Clients
Harm Kreulen Directeur KLM Nederland,
Koninklijke Luchtvaart Maatschappij N.V.
Roelof Kruize Algemeen directeur Waternet
Stephan Lauers Kantoorvoorzitter Partner
Ernst & Young
Rob Leijn Vice President Sales Benelux
Logica

Carol Lemmens Directeur Twynstra Gudde
Adviseurs en Managers
Marcel Levi Voorzitter Raad van Bestuur
Academisch Medisch Centrum
Pieter Litjens Voorzitter Greenport Aalsmeer,
burgemeester gemeente Aalsmeer
Dertje Meijer Algemeen Directeur Haven
Amsterdam
Peter Molengraaf Voorzitter Raad van
Bestuur Alliander
Huib Morelisse Voorzitter Raad van Bestuur
NUON N.V. 
Rahma el Mouden Directeur MAS
Dienstverleners B.V.
Theo Mulder Directeur Onderzoek
Koninklijke Nederlandse Akademie van
Wetenschappen
Shankar Narayanan Director Benelux, Head
Retail Practice Europe Tata Consulting
Services
Anita Nijboer Partner Tax en vestigingsleider
Amsterdam PwC
Bart Noordam Directievoorzitter Science
Park Amsterdam (WTCW N.V), decaan
Faculteit NWI 
Frank Ottenhof CEO Trinité Automation
Fred Plukker Voorzitter Raad van Bestuur
VUmc
Jaap van Rhijn Algemeen directeur Colliers
International Netherlands B.V.
Theo Rinsema Algemeen directeur Microsoft
Jan de RooijPartner Deloitte
Jeroen van Roon Managing Partner
Healthcare Consulting Boer & Croon, thans
voorzitter Raad van Bestuur Rode Kruis
Ziekenhuis Beverwijk
Maarten Rosenberg Directeur Corporate &
Private, Rabobank Amsterdam
Jan van Run Gedeputeerde Provincie
Noord-Holland
Joop Saan Algemeen directeur Koninklijke
Saan
Bernt Schneiders Burgemeester van
Haarlem
Ben Scholten Wethouder Economische
Zaken gemeente Almere
Roel Steenbeek Voorzitter Raad van Bestuur
Ymere
Coks Stoffer CEO Cisco Nederland
Rudy Stroink Algemeen directeur TCN
Property projects
Jan-Hendrik Sweers Algemeen directeur
Vialis B.V.
Doekle Terpstra Voorzitter College van
Bestuur Hogeschool Inholland
Wietse Tjoelker Partner KPMG Accountants
Peter Veenman Algemeen directeur Colt
Technology Services
Corné Verbraak Directeur Operations
Randstad Nederland
Jan Verheij Regiodirecteur Van Gansewinkel
Bibi de Vries Directeur Koepels, Branches en
Belangenorganisaties Achmea
Mascha van Vuuren-Sanders Regiodirecteur
Ballast Nedam 
Theo Weterings Burgemeester van
Haarlemmermeer
Erik Wiechers Directeur Business UPC
Nederland
Rene Witzel Algemeen directeur JCDecaux
Vincent Wouters Regionaal Innovatie ma-
nager Syntens Amsterdam
Jan van Zanen Burgemeester van
Amstelveen

BESTUUR KENNISKRING AMSTERDAM
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Redactie Maaike Groeneveld 

bijeenkomsten
Tine van Heerikhuize, 
Inholland
Wilco van Houtum
PwC rondetafelgesprek
Rick Janse Kok Board
Inge van der Kraan
Susan Okkes HvA
Josje Spinhoven 
interview
Maarten Wesselink 
interview
Masje Zeegers AIM

Fotografie Reinier van der Aart
Thies Bening
Edwin van Eis
John Kannenberg
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Vormgeving Bureau Pindakaas
Drukwerk Joh. Enschedé, 

Amsterdam
Met dank aan MCI voor de logistieke
ondersteuning tijdens de  bijeen kom sten
van de KennisKring. MCI is een
full-service event manage-
ment bureau met 45 kantoren
in 22 landen wereldwijd. 

COLOFON


